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 480 metų, kai sutartyje nustatant sieną tarp Žemaičių ir Kuršo 1540 m. pirmąkart pami-

nėtas Ketūnų kaimas. 
 

 435 metai, kai Žemaičių žemės teismo aktų knygose 1585 m. pirmąkart paminėtas Ku-

gių kaimas.  
 

 415 metų, kai Tirkšlių valdos inventoriuje 1605 m. pirmąkart paminėtas Kalnėnų kai-

mas. 
 

 415 metų, kai Tirkšlių valdos inventoriuje 1605 m. pirmąkart paminėtas Kurmaičių 

kaimas. 
 

 415 metų, kai Tirkšlių valdos inventoriuje 1605 m. pirmąkart paminėtas Zastaučių kai-

mas. 
 

 355 metai, kai rašytiniuose šaltiniuose 1665 m. pirmąkart paminėtas Dagių kaimas. 
 

 355 metai, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1665 m. pirmąkart paminėtas Dargių 

kaimas. 
 

 355 metai, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1665 m. pirmąkart paminėtas Reivyčių 

kaimas. 
 

 355 metai, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1665 m. pirmąkart paminėtas Voverių 

kaimas. 
 

 250 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose 1770 m. pirmąkart paminėtas Bružų kaimas. 
 

 250 metų, kai 1770 m. atstatyta lotyniško kryžiaus plano trinavė Sedos Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia, viena didžiausių ir geriausiai Lietuvoje išsilaikiusių medinė 

liaudiškų formų šventovė. 
 

 215 metų, kai Mažeikių rajono Leckavos Šv. Lauryno bažnyčios šventoriaus rytinėje pu-

sėje, tarp mūrinės tvoros, 1805 m. pastatyta Leckavos varpinė. 
 

 185 metai, kai Radviliškio parapijoje 1835 m. gimė Kėdainių rajono Truskavos Švento-

sios Dvasios bažnyčios (1864) ir Kauno katedros vikaras (1865), Kauno kunigų seminarijos proku-

ratorius (1866), Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (1867–1884) ir Plungės 

rajono Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas (1884–1892), 

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista (1892–1909) Bužinskis Lukas (Lukošius). Mirė 

1909-09-30 Viekšniuose, palaidotas senosiose kapinėse. 
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 175 metai, kai Rietave 1845 m. gimė mokytojas Pikeliuose (1872), rabinas Šatėse (1875), 

Sedos ješivos (judaizmo studijų įstagos) vadovas (1875–1885), pirmasis Mažeikių žydų bendruo-

menės vyriausiasis rabinas (1885–1921), mokslinio-religinio turinio veikalo „Ravid Hazahav“ auto-

riusAvrechas Zeeevas Volfas ben Izaokas. Mirė 1921-11-14 Mažeikiuose, palaidotas Mažeikių 

žydų kapinėse. 
 

 155 metai, kai 1865 m. pradėjo veikti Židikų liaudies mokykla. Įstaigai 2015-02-13 su-

teiktas Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos statusas. 
 

 125 metai, kai Mažeikių rajono Buknaičių kaime 1895 m. gimė dievdirbys, liaudies meni-

ninkas Šimkus Simonas. Mirė 1978 m. Mažeikių rajono Buknaičių kaime, palaidotas Leckavos ka-

pinėse. 
 

 125 metai, kai 1895 m. atidaryta pirmoji didelė įmonė Mažeikiuose – antrinių žaliavų 

perdirbimo fabrikas. 
 

 110 metų, kai Mažeikių valsčiaus Knabikų kaime 1910 m. mirė (palaidotas Knabikų kapi-

naitėse, šalia daraktorinės mokyklos, buvusioje J. Liutkaus sodyboje) bajoras, daraktorius, 25-erius 

metus mokęs vaikus Mažeikių, Viekšnių, Leckavos, Laižuvos parapijose, Auksodės, Purplių ir Kna-

bikų kaimuose, lietuvių kalbos puoselėtojas Jagminas Kazimieras. Gimė 1946 m. Šiauliuose. 
 

 105 metai, kai Mažeikių senamiestyje, netoli geležinkelio esančioje knygnešio ir pirmojo 

fotografo Juozo Motuzo sodyboje, 1915 m. pastatytas betoninis koplytstulpis, skirtas nuo ugnies 

saugančiam šv. Florijonui. 
 

 100 metų, kai Meškelių dvare prie Viekšnių 1920 m. gimė ateitininkas, Lietuvių aktyvistų 

fronto (LAF) Kaune štabo narys (1940), 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, politinis kalinys Kon-

trimas Bagdonas. Mirė 1957-01-27 Magadano srities Kolymos lageryje. 
 

 90 metų, kai parapijos žmonių lėšomis 1930 m. pastatytas Vytauto Didžiojo paminklas 

Pikeliuose. 
 

 70 metų, kai Kretingos rajono Salantų mieste 1950 m. gimė poetas, Mažeikių literatų klu-

bų „Atotekis“ ir „Verdenė“ narys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Daščioras Antanas. Žu-

vo 1994-09-13 Mažeikiuose. 
 

 55 metai, kai tremtyje 1965 m. mirė Lietuvos kariuomenės savanoris (1920–1924), atsar-

gos kapitonas, teisininkas, advokatas, LR Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamen-

to direktorius (1925–1927), laikraščio „Policija“ redaktorius, Kauno apygardos teismo prokuroro 

padėjėjas (1926), Eltos direktorius (1927–1928), Vidaus reikalų ministerijos ir Darbo rūmų juris-

konsultas (1928–1940), knygų ir 140 straipsnių teisės tema autorius, tremtinys Jakobas Antanas. 

Gimė 1897-10-07 Laižuvoje.  
 

 35 metai, kai Mažeikių mieste, Gabijos gimnazijos prieigose, 1985 m. pastatyta šlifuoto 

granito skulptūra „Pirmoji mokytoja“. Skulptorius – Juozas Genevičius. 
 

 30 metų, kai Long Ailende (JAV) 1990 m. mirė gydytojas psichiatras, Viekšnių sveikatos 

namų vedėjas (1939–1944), Niujorko valstijos psichiatrijos centro gydytojas (1954–1977), JAV lie-

tuvių gydytojų draugijos narys Jankauskas Benediktas. Gimė 1907-11-12 Jūžintų valsčiaus Radi-

šių kaime. 
 

 30 metų, kai LPKTS Mažeikių skyriaus pirmininko Vytauto Tallat-Kelpšos rūpesčiu prie 

geležinkelio stoties pastato 1990 m. pritvirtinta paminklinė lenta ištremtų apskrities gyventojų 

atminimui.  
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 30 metų, kai 1990 m. suburtas Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos šokių kolekty-

vas „Miražas“. Vadovė – choreografijos mokytoja Tatjana Pašakinskienė. 

 

 25 metai, kai 1995 m. įkurta Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, nuo 

2005 m. tapusi savarankiška savivaldybės biudžetine švietimo pagalbos tarnyba. 

 

 15 metų, kai 2005 m. įkurta Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos šiuolaikinių šo-

kių grupė „Allegro“. 

 

 10 metų, kai Mažeikių rajono Sedos kultūros centre 2010 m. įkurtas vaikų folkloro an-

samblis „Rėmoliokā“, kuriam suteikta meno mėgėjų kolektyvo 2 kategorija. Ansamblio vadovė – 

Gražina Vainutienė. 

 

  10 metų, kai 2010 m. suburtas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų vo-

kalinis ansamblis „BRAZERS“. Vadovas – pedagogas Laimonas Terasius. 

 

  10 metų, kai 2010 m. įkurta Mažeikių ledo ritulio komanda „Smūgis“.  

 

  5 metai, kai 2015 m. rudenį įkurtas Mažeikių moterų futbolo klubas „Triumfas“. Va-

dovas ir treneris – Ramūnas Daubaris. 
 

SAUSIS 
 

 1 d. – 90 metų, kai Mažeikių rajono Buknaičių kaime 1930 m. gimė numizmatas, laikraš-

čio „Mažeikių tiesa“ redakcijos sekretorius (1949–1950), Mažeikių miesto DŽDT vykdomojo ko-

miteto sekretorius (1950), LKP Mažeikių rajono komiteto instruktorius (1954–1957), ginkluotojų 

pajėgų karininkas (1958–1959), Mažeikių rajono pramonės kombinato meistras (1960–1961), Ak-

menės statybinių medžiagų kombinato Daubarių cecho meistras (1962), Mažeikių rajono Buknaičių 

8-metės mokyklos lituanistas (1963–1971), Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos Kraštotyros mu-

ziejaus įkūrėjas (1982), tos pačios įstaigos lituanistas (1971–1991), LR liaudies švietimo pirmūnas 

(1979), Lietuvos kraštotyros draugijos narys (1960), garbės kraštotyrininkas (2000), Respublikos 

kalbos komisijos narys (1972–1989), AB „Mažeikių nafta“ Komunikacijos skyriaus darbuotojas ir 

laikraščio „Fakelas“ korespondentas (1992–2000), Žemaičių kultūros ir Tėviškės pažinimo draugijų 

narys Poškus Antanas. 

 

 1 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Geidžių kaime 1955 m. gimė inžinierius-mechanikas 

(1974–1984), Mažeikių rajono Auksodės žemės ūkio bendrovės vadovas (1984–1993), geriausio 

Mažeikių rajono ūkininko nominantas (2002), UAB „Taulidas“ direktorius (2002–2011), Auksodės 

kaimo bendruomenės pirmininkas (2003–2011), Mažeikių rajono tarybos deputatas (1990–1995), 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2003–2011, nuo 2019 m.), Mažeikių rajono savivaldy-

bės meras (2011–2019), Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narys Tenys Antanas. 

 

 3 d. – 30 metų, kai Kaune 1990 m. mirė muzikologė, Kauno dešimtmetės muzikos moky-

klos mokytoja (1954–1956), J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytoja (1956–1979), 

užsienio ir rusų muzikos literatūros vadovėlių bei straipsnių apie kompozitorius autorė Ragulskienė 

(Bimbaitė) Eugenija. Gimė 1924-09-20 Mažeikiuose. 

 

 4 d. – 85 metai, kai Raseinių rajono Šiluvos miestelyje 1935 m. gimė Chemijos ir chemi-

nės technologijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė (1957–1965), vyresnioji mokslinė ben-

dradarbė (1965–1992), chemijos mokslų daktarė (1961), mokslinių publikacijų ir penkių išradimų 

bendraautorė Ramanauskienė (Rimdžiūtė) Dalia Barbora. Baigė 1952 m. Sedos vidurinę moky-

klą. Mirė 2003-01-25 Vilniuje. 
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 4 d. – 10 metų, kai mieste 2010 m. įregistruotas Mažeikių rajono Alzheimerio ligos klu-

bas „Brėkšva“, priklausantis NVO.  

 

 7 d. – 130 metų, kai Telšių rajono Gadunavo miestelyje 1890 m. gimė Mažeikių rajono 

Tirkšlių Kristaus Karaliaus (1915–1916), Kėdainių rajono Pagirių Švč. Mergelės Marijos Apsilan-

kymo (1916–1919), Panevėžio rajono Naujamiesčio Šv. apaštalo evangelisto Mato (1919–1920) ir 

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo (1920–1922) bažnyčių vikaras, Panevėžio rajono Velykių Šv. ap-

aštalo Andriejas bažnyčios kuratas ir tikybos mokytojas (1922–1928), savarankiškos Velykių pa-

rapijos steigėjas (1926), Biržų rajono Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčios klebo-

nas, akmeninės bažnyčios statytojas (1928–1934), Lietuvos katalikių moterų draugijos Papilio sky-

riaus Dvasios vadas, Papilio miestelio „Pavasarininkų kuopos“ įkūrėjas, Pakruojo rajono Rozalimo 

Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios klebonas (1934–1936), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų 

bažnyčios altarista (1936–1939), Panevėžio rajono Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko (1939 m. kelis 

mėnesius) ir Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus (1940–1943) bažnyčių kuratas, Pasvalio rajono 

Daujėnų Švč. Jėzaus vardo parapijos administratorius (1943–1948) bei Daujėnų parapijos istorijos 

autorius (1947), Daujėnų Švč. Jėzaus vardo bažnyčios tituluotas klebonas (1948– 1950), Pasvalio 

rajono Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratorius (1951), Pasvalio rajono Daujėnų 

Švč. Jėzaus vardo bažnyčios klebonas (1951–1962), žydų gelbėtojas, katalikiškos spaudos propa-

guotojas ir platintojas Ereminas Feliksas. Mirė 1962-10-27 Pasvalio rajono Daujėnų miestelyje, 

palaidotas parapijos kapinėse. Po mirties 2012 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, pri-

pažintas 2013 m. Pasaulio tautų teisuoliu. 

 

 8d. – 145 metai, kai Šiaulių apskrities Viekšnių valsčiaus Krakių kaime 1875 m. gimė 

teologas, vienas žymiausių XX a. pradžios lietuvių intelektualų, mėnesinio žurnalo „Draugija“ ben-

dradarbis (nuo 1907 m.), filosofijos (1911) ir teologijos (1913) mokslų daktaras, mokytojas Panevė-

žyje (1915), Borovičiuose (Novgorodo gubernija) Petrapilio lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl 

karo šelpti Centro komiteto įgaliotinis (1915–1918), Kupiškio rajono Palevenelės Švč. Mergelės 

Marijos bažnyčios kunigas (1919–1920), spaudos bendradarbis, teologijos, filosofijos ir socialogi-

jos darbų autorius Šultė Simonas. Mirė 1920-09-29 Kupiškio rajono Palėvenėlės kaime, palaidotas 

bažnyčios šventoriuje. 

 

 10 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1995 m. registruota UAB „Vigesta“, užsiimanti mėsos 

gaminių gamyba bei prekyba. Bendrovė – Mažeikių verslininkų asociacijos narė. 

 

 12 d. – 135 metai, kai Anykščių apskrities Pakalniškių vienkiemyje 1885 gimė vargoni-

ninkas, nuo 1905 m. pirmasis Mažeikių katalikų bažnyčios choro vadovas (dirbo daugiau nei 50 

metų), vienas iš pirmojo lietuviško vakaro Mažeikiuose organizatorių, „Saulės“ lietuvių pradžios 

mokyklos ir Mažeikių progimnazijos muzikos mokytojas ir mokinių choro vadovas (1919–1930), 

Sąjungos Vilniui vaduoti Mažeikių skyriaus vykdomojo komiteto pirmininkas, Mažeikių apskrities 

valdybos narys, lietuviško žodžio, muzikos propaguotojas Pukevičius Karolis. Mirė 1957-12-27 

Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse. 

 

 15 d. – 110 metų, kai Viekšnių seniūnijos Padvarelių kaime 1910 m. gimė kunigas, nuo 

1938 m. kapeliono darbą dirbęs Salantuose, Žemaičių Naumiestyje, Sedoje, pirmojo žemaičių sava-

norių pulko kapelionas (1944), spaudos bendradarbis Paulauskas Vaclovas. Mirė 1995-01-16 JAV, 

palaidotas Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių vienuolyne Putname, Dangaus Vartų kapinėse. 

 

 17 d. – 185 metai, kai Anykščiuose 1835 m. gimė raštininko padėjėjas Šilutės rajono 

Vainuto miestelyje (1853–1954), Raseiniuose (1854), Sedoje (nuo 1855-04-26 iki 1855-06-11), 

Skuode (1855–1856), Sankt Peterburgo Dvasinės akademijos kapelionas bei dėstytojas (1865), 

Kauno arkikatedros vikaras (1866), Žemaičių kunigų seminarijos Kaune homiletikos ir dogmatinės 

teologijos profesorius (1866–1884), Kauno kalėjimo kapelionas (nuo 1871 m.), Žemaičių kunigų 
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seminarijos inspektorius (nuo 1874 m.), Žemaičių vyskupijos katedros kapitulos kanauninkas (nuo 

1879 m.), Žemaičių vyskupijos vyskupo padėjėjas (1884–1897), Seinų vyskupas (1897–1902), poe-

tas, vertėjas, kalbininkas, pirmasis lietuvių dialektologas ir lietuvių kalbos gramatikos terminų kūrė-

jas Baranauskas Antanas. Mirė 1902-11-26 Seinų mieste (Lenkija), palaidotas Švč. Mergelės Ma-

rijos koplyčios kriptoje. 

 

 18 d. – 135 metai, kai Šiaulių apskrities Papilės valsčiaus Šiaudinės kaime 1885 m. gimė 

literatūros tyrinėtojas, Bolgrado (Odesos sritis) ir Chersono gimnazijų pedagogas, Panevėžio ber-

niukų gimnazijos ir mokytojų seminarijos mokytojas (1921–1923), pirmasis Mažeikių progimna-

zijos direktorius (1923–1927) ir Lietuvos universiteto dėstytojas, Švietimo ministerijos vidurinių 

mokyklų inspektorius-vizitatorius (1927–1940), Kauno 3-osios gimnazijos direktorius (1940–1941), 

Kauno suaugusiųjų gimnazijos mokytojas (1941–1944), Kauno (1940–1949) ir Vilniaus universite-

tų klasikinės filologijos dėstytojas (1949–1967), profesorius (1944), LR nusipelnęs mokslo veikėjas 

(1965), vertėjas, vadovėlių autorius Račkauskas Merkelis. Mirė 1968-01-07 Kaune. 

 

 26 d. – 60 metų, kai Raseinių rajono Daujotėlių kaime 1960 m. gimė Šiaulių LAD šalt-

kalvis-surinkėjas (1978–1985), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vikaras (1993–1996), Ma-

žeikių rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1996–2002), Šilalės rajono Pajū-

rio Švč. Trejybės kunigas (2002–2016) Petrauskas Mykolas. Mirė 2016-07-23 Šilalės rajono Pajū-

rio miestelyje, palaidotas Raseinių rajono Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčios šventoriuje. 

 

 27 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 2000 m. įregistruota UAB „Besmegeniai“, teikianti te-

lekomunikacijos paslaugas Žemaitijoje. 

 

 29 d. – 165 metai, Tauragės apskrities Vainuto valsčiaus Lapkasių dvare 1855 m. gimė 

akušeris, po Pirmojo pasaulinio karo vienintelis gydytojas Viekšnių apylinkėse, aušrininkas, lietu-

vių liaudies dainų rinkėjas Biržiška Antanas. Mirė 1922-10-31, palaidotas Viekšnių kapinėse. 

 

 30 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1965 m. gimė inžinierius energetikas, Mažeikių rajono 

„Tarybinės Žemaitijos“ kolūkio elektrikas (1988–1989), Mažeikių elektros tinklų skyriaus dispeče-

ris (1989–1993), Mažeikių elektros tinklų skyriaus viršininko pavaduotojas (1993–2004), AB LES-

TO Šiaulių regiono tinklų eksploatavimo departamento direktorius ((2004–2018), nuo 2018 m. 

UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius Kazlauskas Kęstutis. 

 

 30 d. – 15 metų, kai Vilniuje 2005 m. mirė Lietuvos valstybinės filharmonijos bei vals-

tybinio operos ir baleto teatro solistas (1954–1976), Vilniaus kultūros mokyklos vokalo dėstytojas 

(1976–1986), tenoras Usinas Vladas. Gimė 1923-05-04 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Bu-

tikių kaime.  
 

VASARIS 
 

 1 d. – 130 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Bukončių kaime 1890 m. gimė 

Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, Žemaičių partizanų rinktinės organizatorius (1918), Sedos apskri-

ties apsaugos vadas (1918), Mažeikių miesto ir apskrities karo komendantas (1919), Lietuvos ka-

riuomenės generalinio štabo viršininkas (1927), Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas (1929), 

Lietuvos vietinės rinktinės vadas Kaune (1944), JAV Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ 

įkūrėjas (1950) bei jos centro valdybos pirmininkas (1950–1959) ir garbės narys (nuo 1962 m,), po-

litinis kalinys Plechavičius Povilas. Mirė 1973-12-19 Čikagoje (JAV). 

 

 1 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose 1935 m. gimė muzikė, Mažeikių Juozo Tumo-Vaižganto 

7-metės mokyklos ir Muzikos mokyklos pedagogė (dirbo 49 metus), Mažeikių muzikos mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja (1958–1975), respublikinio vokalistų konkurso „Sidabriniai balsai“ laurea-

tė, dainininkė Nemanienė (Velcaitė) Bronislava Daliutė. Mirė 2009-08-19 Mažeikiuose. 
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 8 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Truikinų kaime 1950 m. gimė Skuodo kultūros sky-

riaus inspektorė (1968–1971), Skuodo rajono savivaldybė administracijos Civilinės metrikacijos 

skyriaus vedėja (1971–1974), Mažeikių rajono savivaldybė administracijos Civilinės metrikacijos 

skyriaus vedėja (1983–2014), teisininkė Nikitina (Sirputytė) Bronė.  

 

 9 d. –120 metų, kai Mažeikių apskrities Viekšnių valsčiaus Čekų kaime 1990 m. gimė 

ekonomistas, Lietuvos kariuomenės savanoris (1919–1920), Valstybinio centrinio knygyno Šiaulių 

skyriaus tvarkytojas (1920), Šiaulių apskrities savivaldybės tarnautojas (1920–1921), Šiaulių koo-

peratyvo sąjungos darbuotojas (1925–1926), dvisavaitinio laikraščio „Darbininkų balsas“ redakto-

rius Šiauliuose (1924–1926), 3-iojo Seimo narys (1926–1927), žurnalo „Naujoji gadynė“ redakto-

rius Kaune (1926–1927), „Socialdemokrato“ redakcinės kolegijos narys (1927), Kooperatyvų sąjun-

gos instruktorius, Lietuvos socialdemokratų organizacijos užsienyje (LSDOU) Vykdomojo komite-

to narys (nuo 1928 m. lapkričio mėn.), II LSDOU konferencijos delegatas (1929 m. rugsėjo 7–8 d.), 

LSDOU Vykdomojo komiteto pirmasis sekretorius (1929), LSDOU Vykdomojo komiteto pirminin-

kas (1930), Vilniuje leisto LSDOU laikraščio „Pirmyn“ korespondentas (1927–1930), Rygoje lietu-

vių leisto laikraščio „Darbininkų balsas“ korespondentas (1929–1931), laikraščio „Kova“ redakto-

rius (1930–1935), laikraščio „Lietuvos žinios“ korespondentas Paryžiuje (1937–1940), redaktorius 

savaitraščių „Naujoji gadynė“ Brukline (1942–1943) ir „Keleivis“ Bostone (1945–1953), šio leidi-

nio reikalų vedėjas ir redkolegijos narys (1954), politinis kalinys Januškis Jonas. Mirė 1963-07-01 

Bostone (JAV). 
 

 9 d. – 120 metų, kai Viekšniuose 1900 m. gimė fotografas, laikrodininkas, juvelyras Kin-

činas Jonas. Mirė 1966-02-28 Viekšniuose. 
 

 9 d. – 50 metų, kai Paryžiuje 1970 m. mirė Lietuvos valstybės kontrolės (1927–1933) ir 

Užsienio reikalų ministerijos tarnautojas (1933–1936), teisininkas, neoficialios Lietuvos atstovybės 

Paryžiuje atašė (nuo 1936 m.), Lietuvos atstovybės Paryžiuje antrasis sekretorius ir prekybos sky-

riaus vedėjas (nuo 1938 m.), Nicos dailės sąjungos narys (1945), nuolatinis Nicos dailės sąjungos 

metinių moderniojo meno parodų dalyvis, Prancūzijos Vifranšo miestelyje vienas iš Nepriklausomų 

dailininkų sąjungos steigėjų (1951) ir jos vicepirmininkas, Tiubingene (Vokietija) lietuvių pabėgė-

lių globėjas (1949–1951), dailininkas Liutkus Antanas. Gimė 1906-06-17 Mažeikių apskrities 

Leckavos miestelyje. 

 

 10 d. – 95 metai, kai Mažeikiuose 1925 m. gimė skautas, Ingolštato (Vokietija) lietuvių 

gimnazijos psichologijos mokytojas, filosofas, inžinierius, koncerno „General Elektric“ gamyklos 

darbuotojas, firmos „Mcdonald“ restoranų įrangos konstruktorius, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 

narys, savo vardo premijos geriausiems Mažeikių M. Račkausko gimnazijos jauniesiems poetams 

steigėjas (1995), poetas, vertėjas Remys Donius. Mirė 2013-01-17 Palangoje, palaidotas Čikagoje. 
 

 10 d. – 40 metų, kai Čikagoje 1980 m. mirė vargonininkas, nuo 1933 m. Amerikos lie-

tuvių Romos katalikų Vargonininkų sąjungos narys, chorvedys, dainelių vaikams autorius Gaubis 

Kostas. Gimė 1902-07-16 Mažeikių apskrities Leckavos miestelyje. 
 

 11 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Naikių kaime 1960 m. gimė folklorinio ansamblio 

„Alksna“ Mažeikiuose įkūrėjas (1986) ir ilgametis vadovas, Mažeikių jaunųjų gamtininkų stoties 

metodininkas (1986–1988) ir direktorius (1988–2010), kraštotyrininkas, Vikipedijos projekto daly-

vis (2004–2007), elektroninės Mažeikių krašto enciklopedijos įkūrėjas (2006), Mažeikių M. Rač-

kausko gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas (nuo 2010 m.), Gyvosios gamtos enciklopedijos 

projekto bendraautorius (nuo 2010 m.), vienas iš Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) inicia-

torių bei steigėjų, jos redaktorius (nuo 2012 m.), Lietuvos entomologų, teriologų bei Europos arach-

nologų draugijų narys, vienas žymiausių Lietuvoje arachnologų (sukūrė pavadinimus visoms Lietu-

vos vorų rūšims), Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas (2015), įvairių mokslinių ir leidybi-

nių darbų, straipsnių biologijos tema autorius Vilkas Algirdas. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cikaga
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https://lt.wikipedia.org/wiki/ALRK_Vargoninink%C5%B3_s%C4%85junga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%A1koji_Vikipedija
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 11 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2005 m. mirė (palaidotas Geidžių kapinėse) pedagogas, 

kaimiškų draugijų „Nemunas“ čempionatų dalyvis, Klaipėdos srities švietimo skyriaus inspektorius, 

Mažeikių rajono Sedos vidurinės mokyklos direktorius (1953–1967), Sedos futbolo komandos var-

tininkas, Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos direktorius (1968–1975, 1979–1984), Mažeikių pro-

fesinės technikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas (1975–1979), Židikų vidurinės mokyklos is-

torikas (1984–1987), šachmatininkas Paulauskas Justinas. Gimė 1927-04-07 Kretingos rajono Sa-

lantų mieste. 

 

 16 d. –100 metų, kai Mažeikių aukštesniosios vidurinės mokyklos (dabar Merkelio Rač-

kausko gimnazija) vedėjo Petro Bimbos iniciatyva 1920 m. organizuota pirmoji Vasario šešiolik-

tosios šventė Mažeikiuose. Nešini vėliavomis nuo mokyklos mokiniai kartu su mokytojais patrau-

kė Stoties gatvės link, o iš ten į Turgaus aikštę, kur vyko iškilmingas minėjimas. 

 

 17 d. – 160 metų, kai Tirkšlių parapijos Jonaičių kaime 1860 m. gimė vikaras Vabalninke 

ir Biržuose (1883–1891), Raseinių rajono Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčios vikaras (1891–1898) ir 

klebonas (1898–1920), Šiluvos dekanas (1901–1942), Kelmės rajono Tytuvėnų Švč. Mergelės Ma-

rijos bažnyčios klebonas (1920–1942), nuo 1926 m. garbės kanauninkas Jančiauskas Antanas. Mi-

rė 1942-01-05 Kelmės rajono Tytuvėnų mieste, palaidotas Viduklės kapinėse prie motinos kapo pa-

ties pageidavimu. 

 

 18 d. – 115 metų, kai Šakių apskrities Liepalotų kaime 1905 m. gimė Tauragės mokytojų 

seminarijos (1929), Mažeikių (1930) ir Vilkaviškio gimnazijų (1931), Šiaulių berniukų gimnazijos 

(1932–1937), Kauno (1937–1939), Vilniaus (1939–1943), Vilkaviškio gimnazijų (1943), Vokietijo-

je Augsburgo lietuvių gimnazijos mokytoja (1945–1949), prozininkė, poetė, publicistė Orintaitė 

(Janutienė) Petronėlė. Mirė 1999-12-16 Los Andžele, palaikai 2000-06-10 pervežti į Šakių rajono 

Kudirkos Naumiesčio Meištų kapines. 

 

 18 d. – 110 metų, kai Viekšniuose 1910 m. mirė (palaidotas senosiose kapinėse) Kretin-

gos rajono Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1861–1864), Telšių 

rajono Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios (buvusios katedros) klebonas (1864–1868), 

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1868–1909), dekanas (nuo 1872 m.), garbės ka-

nauninkas Zaleskis Juozapas. Gimė 1837-08-28.  

 

 18 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1930 m. gimė kalbininkas, Pakruojo rajono Rozalimo 

vidurinės mokyklos lituanistas, Akmenės rajono Papilės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduo-

tojas (1954–1962), Pedagoginio instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis (1962–1971), filologi-

jos mokslų daktaras (1971), respublikinės lietuvių kalbos ir literatūros metodinės komisijos vado-

vas, mokymo programų bei vadovėlių autorius Gedvilas Leonas. Mirė 1983-08-25 Vilniuje. 

 

 19 d. – 65 metai, kai Vakarų Vokietijoje prie Cveibrucheno 1955 m. žuvo (palaidotas 

Prancūzijoje) jūrų skautas, Kanados karo aviacijos dalinio Prancūzijoje lakūnas, vyresnysis leite-

nantas Navikėnas Algimantas. Gimė 1928-01-18 Mažeikiuose. 

 

 21 d. – 25 metai, kai Vilniuje 1995 m. mirė (palaidotas Saltoniškių kapinėse) muzikinės 

kultūros puoselėtojas, tautosakininkas, lietuvių liaudies dainų tekstų ir melodijų sisteminio katalogo 

rengimo iniciatorius (1956), tautosakininkų Antano ir Jono Juškų gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojas, 

Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriaus vadovas (1953–1958),Vilniaus pedago-

ginio instituto direktoriaus pavaduotojas (1960–1980) bei dėstytojas (1959–1991), humanitarinių 

mokslų daktaras (1994), vienas iš Lietuvos dainų švenčių organizatorių (1950–1985), metalofono 

populiarintojas, straipsnių apie tautosaką ir pedagogiką autorius Mockus Antanas. Baigė 1935 m. 

Viekšnių progimnaziją. Gimė 1918-09-07 Papilės valsčiaus Krioklių kaime. 

 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_kapin%C4%97s
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 25 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1960 m. gimė Ruzgų 8-metės mokyk-

los pionierių vadovė (1978–1982), Mažeikių pionierių namų metodininkė (1982–1988), Mažeikių 

5-osios vidurinės mokyklos geografijos (1988–1992) ir Gabijos gimnazijos geografijos ir ekonomi-

kos mokytoja (nuo 1992 m.), Atviro Lietuvos fondo organizuoto konkurso „Klasės vadovo patir-

tis“ prizininkė (1996), geografijos mokytojų asociacijos ir Lietuvos ornitologų draugijos narė, aso-

ciacijos „Gabijos šauliai“ vadovė (nuo 2018 m.), Mažeikių Gabijos gimnazijos draugijos „Senjorai“ 

vadovė, Mažeikių Gabijos gimnazijos tolerancijos centro vadovė Skrodenytė Rima. 

 

 28 d. – 90 metų, kai Anykščių rajono Daujočių kaime 1930 m. gimė Akmenės rajono Vi-

liošių pradinės mokyklos ir Mažeikių rajono Ukrinų aštuonmetės mokyklos mokytojas, Mažeikių 

rajono Židikų vidurinės mokyklos direktorius (1969–1975), pirmasis Mažeikių 3-iosios vidurinės 

mokyklos (dabar Sodų pagrindinė mokykla) direktorius (1975–1985), numizmatas, kraštotyrininkas 

Rimiškis Vytautas. Mirė 2013-09-04 Mažeikiuose. 
 

KOVAS  
 

 1 d. –100 metų, kai 1920 m. išrinkta 1-oji Mažeikių miesto taryba, įkurta savivaldybė. 
 

 1 d. – 30 metų, kai 1990 m. pradėtas leisti Mažeikių rajono laikraštis „Santarvė“. 
 

 1 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 2000 m. įregistruota UAB „Šeimos sveikatos centras“. 
 

 2 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2005 m. įkurtas klubas „Šaškių dama“.  
 

 9 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose 2010 m. įregistruota asociacija „Bendraukime“. 
 

 14 d. – 85 metai, kai Kaune 1935 m. mirė lietuviškų vakarų organizatorius, Viekšnių val-

dinės mokyklos mokytojas (1908–1914), vaidintojų grupės Viekšniuose vadovas, mokytojų suva-

žiavimo Petrapilyje dalyvis (1913–1914), Petrapilio lietuvių tremtinių pradinės mokyklos mokyto-

jas (pusmetį 1918 m.), Medemrodės pradinės mokyklos mokytojas (1918), Dabikinės (Akmenės) 

apskrities pradžios mokyklų instruktorius (1918–1919), pirmosios Vasario 16-osios šventės Mažei-

kiuose organizatorius (1920), Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių rinktinės įkūrimo iniciatorius, Ma-

žeikių viduriniosios keturklasės mokyklos pirmasis vedėjas (1919–1923), Mažeikių progimnazijos 

mokytojas (1923–1924), knygomis prekiavusio mokinių kooperatyvėlio „Laimė“ Mažeikių progim-

nazijoje įsteigėjas, Pasvalio vidurinės mokyklos mokytojas (1924–1926), Mažeikių apskrities Sedos 

vidurinės mokyklos direktorius (1926–1928), Finansų ministerijos Kaune darbuotojas (1930–1935), 

publicistinių straipsnių autorius Bimba Petras. Gimė 1887-02-23 Rokiškio apskrities Panemunėlio 

valsčiaus Valaikiškių kaime. 

 

 17 d. –155 metai, kai Telšių mieste 1865 m. gimė žemaičių bajoras, statybos inžinierius, 

hidroelektrinių statybų vadovas, Šveicarijos elektrifikacijos pradininkas, Ciuricho politechnikos ins-

tituto profesorius (1907), Lozanoje veikusios draugijos „Lenkija ir karas“ narys, Ciuricho politech-

nikos instituto Vandens statybos fakulteto dekanas (1913–1920), Lenkijos viešųjų darbų ministras 

(1920–1922), Lenkijos užsienio reikalų ministras, Lenkijos vyriausybės atstovas Vilniaus krašte, 

1922 m. pirmasis Lenkijos prezidentas Narutavičius Gabrielius. Su motina ir broliu Stanislovu 

vaikystėje gyveno Mažeikių rajono Renavo dvare, kurio savininkas baronas Renė Antanas privačiu 

mokytoju 1868–1871 m. buvo nusamdęs pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėją, publicistą Ivinskį 

Lauryną. Mirė 1922-12-16 Varšuvoje (Lenkija), palaidotas Varšuvos Šv. Jono katedros kriptoje. 
 

 19 d.– 60 metų, kai Mažeikiuose 1960 m. gimė Mažeikių elektrotechnikos gamyklos šalt-

kalvis surinkėjas (1978–1979), Šilalės rajono komiteto pirmasis sekretorius (1984–1987), Mažeikių 

rajono kino direkcijos direktorius (1987–1990), verslininkas (1990–2001), UAB „Mėlynieji stogai“ 

direktorius (2001–2003), Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas (2003–2007), UAB 

„Mažeikių šilumos tinklai“ Apskaitos ir realizacijos tarnybos vadovas (nuo 2007 m.), Mažeikių ra-
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jono savivaldybės tarybos narys (2000–2011, 2015–2019), Raudonojo Kryžiaus Mažeikių skyriaus 

valdybos narys Bugnevičius Viktoras. 
 

 23 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose 1955 m. gimė inžinierius mechanikas, Jurbarko rajono 

Viešvilės profesinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas gamybai, UAB „Oruva“ ekologijos sky-

riaus viršininkas, direktoriaus pavaduotojas gamybai, SPUAB „Mažeikių vandenys“ inžinierius, 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2004–2015), UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus 

pavaduotojas, direktorius (2016–2018), Inžinierių sąjungos narys Mažeikis Vytautas. 
 

 27 d. – 95 metai, kai Telšių rajono Jokšų kaime 1925 m. gimė Pagėgių Šv. Kryžiaus ir 

Rukų Šv. Antano Paduviečio bažnyčių vikaras (1957), Šilutės rajono Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo 

bažnyčios vikaras (1957–1958), Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras 

(1958–1960), Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1960), Mažeikių rajono Renavo Šv. 

Izidoriaus bažnyčios (1961–1972) bei Kelmės rajono Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios 

(1972–1980) ir Šilalės rajono Žvingių Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčios klebonas (1980–1983), 

Mažeikių rajono Renavo Šv. Izidoriaus bažnyčios šoninių navų tapybos darbų autorius, tautodaili-

ninkas Mitkus Petras. Mirė 1983-11-19 Šilalėje, palaidotas Janapolės miestelio kapinėse. 
 

 28 d. – 125 metai, kai Viekšnių valsčiaus Kegrių kaime 1895 m. gimė tarpukario Lietuvos 

karininkas, Šaulių sąjungos bataliono vadas (1936–1939), Viekšnių moksleivių šaulių būrio vado-

vas, Viekšnių valsčiaus raštvedys-sekretorius, Viekšnių vidurinės mokyklos karinio parengimo mo-

kytojas (apie 1936–1940 m.), politinis kalinys Kugrys Jonas. Mirė 1942-03-06 Rešiotų lageryje 

(Krasnojarsko kraštas). 
 

 30 d. – 5 metai, kai Romoje 2015 m. mirė (palaidotas Romos Verano kapinių Vatikano 

Kapitulos koplyčioje) Romoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos ekonomas (1949–1995), popiežiaus 

Pauliaus VI kapelionas (1968–1994), monsinjoras (nuo 1968-03-14), Šv. popiežiaus Jono Pauliaus 

II garbės prelatas (1994–1995), ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės vadovybės narys ir iždinin-

kas, Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos kanauninkas-koadiutorius (nuo 1995 m.), Telšių vysku-

pijos kunigas prelatas Jonušas Antanas. Gimė 1923-01-15 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus 

Lūšės kaime. 
 

BALANDIS  
 

 1 d. – 105 metai, kai Kretingos apskrities Mosėdžio valsčiaus Igarių kaime 1915 m. gimė 

rašytojas, Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras (1940–1944), sekmadieninės lietuvių mo-

kyklos įkūrėjas Melburne prie Šv. Jono bažnyčios, Australijos lietuvių katalikiško savaitraščio „Tė-

viškės aidai“ redaktorius (1964–1974), pirmasis Australijos lietuvių katalikų federacijos pirminin-

kas Vaseris Pranas. Mirė 1987-09-29 Melburne (Australija). 
 

 3 d. – 30 metų, kai Vilniuje 1990 m. mirė (palaidotas Kauno rajono Karmėlavos kapinė-

se) kalbininkas, Mažeikių rajono Sedos vidurinės mokyklos mokytojas, Mažeikių rajono Tirkšlių 

vidurinės mokyklos direktorius (1959–1963), filologijos mokslų daktaras (1968), Vilniaus univer-

siteto Lietuvių kalbos katedros ir Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi instituto Lietuvių kal-

bos ir literatūros katedros docentas (1975), Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto Lietuvių 

kalbos ir literatūros katedros vedėjas (1973–1977), knygų bei straipsnių apie stilistiką, lietuvių kal-

bos dėstymo metodiką autorius Šoblinskas Adomas. Gimė 1932-12-28 Mažeikių rajono Nausodės 

kaime. 
 

 7 d. – 60 metų, kai Mažeikiuose 1960 m. gimė Mažeikių rajono laikraščio „Pergalės vė-

liava“ korespondentė (1983–1985), LRT radijo korespondentė (1985–1992), AB „Mažeikių nafta“ 

atstovė spaudai, Informacijos ir reklamos skyriaus viršininkė (1994–1995), UAB „Santarvės laik-

raštis“ direktorė (1995–2001), to paties leidinio vyriausioji redaktorė (nuo 1995 m.), lituanistė, Ma-

žeikių moterų LIONS klubo narė Malūkienė (Zubavičiūtė) Audronė. 
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 10 d. – 75 metai, kai 1945 m. išspausdintas 2 puslapių apskrities laikraščio „Mažeikių 

tiesa“ pirmasis numeris. Redaktorius – Skeivys Zenonas.  
 

 14 d. – 155 metai, kai Bugiuose 1865 m. gimė bajoras, carinės Rusijos generolas, veteri-

narijos specialistas, ūkininkas, Medemrodės girininkas (1922–1933), miškininkas Daugirdas Kazi-

mieras. Mirė 1946-10-29 Bugių dvare, palaidotas Viekšnių senosiose kapinėse. 
 

 16 d. –135 metai, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Zastaučių kaime 1885 m. gi-

mė Mažeikių krašto kultūrinio gyvenimo pradininkas, „Skrajojamojo teatro“ įkūrėjas (1912), Peter-

burge pirmosios lietuvių Vaidybos studijos steigėjas (1916), Valstybės teatro Kaune vedėjas ir reži-

sierius (1920–1921), Kaune filmų bendrovės „Lietfilmas“ steigėjas (1932), Kaune pirmos Lietuvoje 

privačios kino ir teatro vaidybos studijos įkūrėjas (1932), aktorius, režisierius Vaičkus Juozas. Mi-

rė 1935-04-07 Kaune, palaidotas Eigulių kapinėse. 
 

 22 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2015 m. mirė (palaidotas miesto kapinėse) Viekšnių am-

bulatorijos ir gimdymo namų medikas (1949), Akmenės rajono Sveikatos apsaugos skyriaus vedė-

jas ir ligoninės akušeris-ginekologas (1950–1952), Akmenės rajono Viekšnių ligoninės ginekologas 

(1952–1957), Mažeikių rajono ligoninės akušeris-ginekologas (1957–2003), ilgametis Akušerijos-

ginekologijos skyriaus vedėjas Raginis Vytautas. Gimė 1924-07-23 Vilniaus krašte. 
 

 28 d. – 120 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių kaime 1900 m. gimė 

sklandymo Lietuvoje pradininkas (1931), nepriklausomos Lietuvos 5-osios oro eskadrilės karo la-

kūnas, eskadrilės vado padėjėjas (1935), Aviacijos mokyklos skraidymo ir karininkų kursų pilota-

vimo instruktorius (1936), majoras Milevičius Vitalis. Mirė 1991-01-13 Vilniuje, palaidotas Kar-

veliškių kapinėse. 
 

 29 d. –10 metų, kai mieste 2010 m. įregistruotas Mažeikių vaikų astmos klubas „Mar-

gaspalviai aitvarai“.  
 

 30 d. – 50 metų, kai Akmenės rajone 1970 m. gimė mašinų techninio eksploatavimo in-

žinierius, Mažeikių rajoninės katilinės pamainos inžinierius (1991–2004), UAB „Mažeikių šilumos 

tinklai“ inžinierius eksploatacijai (2004–2006), katilinės vadovo pavaduotojas (2006–2007), direk-

toriaus pavaduotojas gamybai (2007–2008), vyriausiasis inžinierius (2008–2018), generalinio direk-

toriaus pavaduotojas (2018–2019), nuo 2019 m UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direk-

torius Čekanauskas Arūnas. 
 

GEGUŽĖ  
 

 6 d. – 15 metų, kai mieste 2005 m. įregistruotas Mažeikių moterų LIONS klubas. 

 

 7 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2015 m. mirė Mažeikių centrinės ligoninės poliklinikos 

vedėjas (1966–1973), centrinės ligoninės ausų, nosies ir gerklės ligų gydytojas (1973–1993), Ma-

žeikių rajono badmintono varžybų (1970) bei Lietuvos Respublikos PDG daugiakovės V-B pakopos 

čempionas (1986), VšĮ „Mažeikių ligoninė“ Otorinolaringologijos skyriaus vedėjas (1993–2001), 

Priėmimo konsultacinio bei Chirurgijos ir otorinolaringologijos skyrių gydytojas otorinolaringolo-

gas (2001–2014), LR nusipelnęs gydytojas (2001), VšĮ „Mažeikių ligoninė“ medicinos etikos komi-

sijos narys (2009–2012) Brasas Viktoras. Gimė 1939-02-01 Kretingos rajono Salantų mieste. 

 

 10 d. –115 metų, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1905 m. gimė žurnalistas, Vegetarų 

draugijos narys (nuo 1920 m.), vegetarų laikraščio „Širdies liepsna“ redaktorius (1923–1925), Šiau-

lių valstybinės berniukų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas (1930–1937), pirmojo Lietuvoje mo-

ksleivių gyvulių globotojų ratelio Šiaulių gimnazijoje steigėjas (1936), Gyvulių globos draugijos 

narys ir jos sekretorius (1932–1937), Skuode skautų būrelio įsteigėjas (1937), Skuodo valstybinės 

gimnazijos direktorius (1937–1939), Rokiškio valstybinės gimnazijos inspektorius (1939–1940), 
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Kelmės vidurinės mokyklos mokytojas (1940–1941), Rokiškyje šaulių būrio vadas (1939–1940), 

Jono Basanavičiaus sąjungos narys (1931–1940), Lietuvos tautininkų sąjungos narys (1933–1940), 

Australijoje lietuvių enciklopedijos generalinis atstovas Krausas Antanas. Mirė 1970-05-03 Mel-

burne (Australija). 
 

 10 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre 2005 m. įkurtas klubas 

„Rankos“, vienijantis siuvinėti mėgstančius asmenis. 
 

 12 d. – 190 metų, kai Raseinių apskrities Bardžių dvarelyje 1830 m. mirė (palaidotas Ši-

lalės rajono Kaltinėnų miestelio kapinėse) advokatas ir raštininkas Raseinių teismuose (su pertrau-

komis 1786–1821 m.), žemaičių bajoriškojo kultūrinio lituanistinio sąjūdžio dalyvis, Bardžių dvare 

pirmojo Lietuvoje senienų muziejėlio įsteigėjas (1812), muziejininkas, istorikas, leksikografas, ra-

šytojas, vertėjas Poška Dionizas. Gimė 1764-10-09 Mažeikių apskrities Lėlaičių kaime. 
 

 14 d. – 10 metų, kai Vilniuje 2010 m. mirė (palaidota Antakalnio kapinėse) dailininkė 

grafikė, Kauno 8-osios berniukų vidurinės mokyklos mokytoja (1948–1951), Vilniaus politinės ir 

mokslinės literatūros leidyklos dailės kūrinių redaktorė (1951–1954), Lietuvos dailininkų sąjungos 

narė (1954), LR nusipelniusi meno veikėja, knygų apipavidalintoja, plakatų, estampų, ekslibrisų kū-

rėja, gobelenų meistrė Jokūbonienė (Valantinaitė) Bronė. Mokėsi 1939–1945 m. Mažeikių gim-

nazijoje. Gimė 1926-01-06 Biržuose. 
 

 15 d. – 60 metų, kai Akmenės rajono Jonaičių kaime 1960 m. gimė Mažeikių rajono 

kultūros namų metodininkė (1983–1984), Mažeikių kultūros ir sporto komplekso atsakingoji sekre-

torė ((1984–1985), Mažeikių rajono Kultūros ir sporto skyriaus vedėja (1985–2019), chorvedė 

Rupkutė Angelė. 
 

 16 d. – 5 metai, kai Vilniuje 2015 m. mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse) pedagogas, 

vertėjas, tautosakininkas, literatūros kritikas ir tyrėjas, Valstybinės grožinės literatūros leidyklos re-

daktorius (1951–1953), Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros dėstytojas (1956–1993) 

bei Lietuvių literatūros katedros vedėjas (1976–1977), profesorius (1976), Lietuvos rašytojų sąjun-

gos narys (1988), LR nusipelnęs kultūros veikėjas (1990), tautosaką rinkusių studentų ekspedicijų į 

Lietuvos kaimus organizatorius, monografijų, straipsnių apie XX a. poezijos ir muzikos formų są-

sajas, lietuvių poetus bei vadovėlio aukštosioms mokykloms „Lietuvių tautosaka“ autorius Sauka 

Donatas. Gimė 1929-10-13 Mažeikiuose. 
 

 19 d. – 130 metų, kai Šakių apskrities Bubelių valsčiaus Valių kaime 1890 m. gimė chor-

vedys, Mažeikių rajono Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkas (1913), kompozitorius, 

Čikagoje „Birutės“ choro vadovas (1925–1927), Čikagoje leisto juokų ir dainų žurnalo „Margutis“ 

redaktorius (1928–1949), aktorius, solinių bei chorinių dainų autorius Vanagaitis Antanas. Mirė 

1949-03-10 Gulfporte, palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje (JAV). 
 

 19 d. – 40 metų, kai Vilniuje 1980 m. mirė (palaidotas Antakalnio kapinėse) miškininkas, 

Lietuvos šaulių sąjungos narys, Rokiškio miškų urėdijos Skapiškio girininkijos žvalgas (1931), Žal-

girio miškų urėdijos žvalgas (1932), Panevėžio miškų urėdijos Raguvėlės girininkas (1934–1940), 

Lietuvos miškų pramonės liaudies komisariato Vyriausiosios miškų ūkio valdybos viršininko pava-

duotojas (1940–1941), Marių autonominės respublikos miškų taksuotojas (1941), 16-osios lietuviš-

kosios divizijos pulko štabo viršininko pavaduotojas (1942–1944), Vyriausiosios miškų ūkio valdy-

bos viršininkas, Kauno miškų ūkio ir gamybos tresto valdytojas (1944–1947), Lietuvos miškų ūkio 

ministras (1947–1953), Lietuvos žemės ūkio ir paruošų ministro pavaduotojas (1953–1956), Vy-

riausiosios miškų ūkio valdybos viršininkas (1956–1957), Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės 

ministras (1957–1978), Lietuvos nusipelnęs miškininkas (1967), periodinio leidinio „Girios“ leidy-

bos organizatorius (1970), mokslinių knygų, straipsnių apie miškininkystę ir miško ūkį autorius 

Matulionis Algirdas. Gimė 1911-03-15 Mažeikių apskrities Židikų kaime. 



 22 d. – 125 metai, kai Kėdainių apskrities Grinkiškio valsčiaus Gujėnų kaime 1895 m. gi-

mė Šilalės rajono Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1921–1932), Mažeikių rajono 

Leckavos Šv. Lauryno bažnyčios (1932–1939) bei Akmenės rajono Papilės Šv. Juozapo bažnyčios 

(1939–1946) ir Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios kunigas (1946–1954), Gar-

gždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas (1954–1966), Telšių vyskupijos kapitulinis vikaras 

ir Klaipėdos prelatūros valdytojas (1966), Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkasis 

administratorius (1967), nuo 1968 m. vyskupas Pletkus Juozapas. Mirė 1975-09-29 Palangoje, pa-

laidotas Telšių vyskupijos katedros šventoriuje. 

 

 25 d. – 85 metai, kai Radviliškio rajono Vainiūnų kaime 1935 m. gimė keramikė, Viekš-

nių vidurinės mokyklos dailės mokytoja (1959–1996), Viekšnių kultūros namų dailininkė apipavi-

dalintoja, Mažeikių „Ventos“ vidurinės mokyklos dailės mokytoja (1994–1999), Viekšnių muzikos 

mokyklos Dailės skyriaus keramikos mokytoja (1999–2001), Biržiškų draugijos narė Drąsutienė 

(Daugėlaitė) Genovaitė. 

 

 25 d. – 55 metai, kai Mažeikių rajono Balėnų kaime 1965 m. gimė verslo vadybininkas, 

Mažeikių kompresorių gamyklos tekintojas (1983–1984), Vidaus reikalų ministerijos Mažeikių mi-

licijos komisariato patrulinės tarnybos tarnautojas (1986–1988), nuo 1988 m. LPS dalyvis ir Darbi-

ninkų sąjungos narys, Juodeikių filiale susivienijimo „Metalas“ derintojas (1988–1991), Krašto ap-

saugos departamento pasienio tarnybos Mažeikių užkardos pamainos viršininkas (1991 m. 8 mė-

nesius), verslininkas ir UAB „Parama“ direktorius (nuo 1992 m.), Mažeikių rajono tarybos narys 

(1990–1995), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (1997–2007), LBKS Žemaičių bajorų 

draugijos senatorius Prialgauskas Vytautas. 

 

 25 d. – 55 metai, kai Unione (JAV) 1965 m. mirė gydytojas, naujų vaistų gamybos tyrėjas 

Scheringo bendrovės Neurofarmakologijos skyriuje Bloomfielde, mokslo akademijos Niujorke na-

rys Slabokas Marijonas. Gimė 1902-07-10 Mažeikių apskrities Laižuvos miestelyje.  

 

 26 d. – 40 metų, kai prie Varduvos upės 1980 m. pradėjo veikti Mažeikių naftos perdir-

bimo gamykla (nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. AB „ORLEN Lietuva“). 

 

 28 d. – 120 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių kaime 1900 m. gimė 

sklandymo Lietuvoje pradininkas (1931), nepriklausomos Lietuvos 5-osios oro eskadrilės karo la-

kūnas, eskadrilės vado padėjėjas (1935), Aviacijos mokyklos skraidymo ir karininkų kursų pilota-

vimo instruktorius (1936), majoras Milevičius Vitalis. Mirė 1991-01-13 Vilniuje, palaidotas Kar-

veliškių kapinėse. 
 

BIRŽELIS  
 

 1 d. – 170 metų, kai Sedoje 1850 m. mirė (palaidotas Grūstės kapinėse) raštijos darbuoto-

jas, perredaguoto Konstantino Sirvydo leidinio „Punktai sakymų” prakalbos autorius, Vilniaus dva-

sinės akademijos teologijos magistras (apie 1835 m.), Sedos klebonas (1835–1850), Aleksandrijos 

altarista Mantvydas Leonas. Gimė apie 1786 ar 1789 m. Rietave.  

 

 1 d. – 10 metų, kai 2010 m. įkurta Mažeikių moksleivių namų „Žalioji“ studija.  

 

 2 d. – 65 metai, kai mieste 1955 m. įregistruota Mažeikių muzikos mokykla. Mažeikių 

rajono tarybos 2010-11-26 sprendimu mokyklai suteiktas kraštiečio kompozitoriaus Vytauto Klovos 

vardas. Pirmasis direktorius – Edmundas Dačka, vadovavęs 25-erius metus. 

 

 9 d. – 85 metai, kai Mažeikiuose 1935 m. gimė Telšių centrinės bibliotekos bibliotekinin-

kė (1952–1954), Telšių kurčiųjų internatinės mokyklos surdopedagogė (1956–1975) ir direktoriaus 

pavaduotoja (1975–1985), mokytoja (1985–1988), LR meno saviveiklos žymūnė (1981), LR kultū-
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ros žymūnė (1985) bei darbo veteranė (1985), Telšių Žemaitijos vaikų namų logopedė (1988–2001), 

Telšių Žemaitės teatro aktorė Lėverienė (Sabeckytė) Liuda. 

 

 11 d. – 85 metai, kai Kivyliuose 1935 m. mirė (palaidotas Aleksandrijos kapinėse) drau-

džiamos lietuviškos spaudos platintojas Skuodo, Ylakių, Židikų valsčiuose (1885–1904), gimtinės 

svirne slaptos mokyklos, lietuvišką knygų skaityklos steigėjas (1895), gydytojas Rostove prie Dono 

(1887–1891), Kivyliuose privačios ligoninės gydytojas (1891–1893 ir 1895–1911), medicinos mo-

kslų daktaras (1894), Sedos ligoninės vedėjas (1913–1914), šaulių organizacijos rėmėjas, Skuodo 

apskrities gydytojas (1915–1918), Sedos apskrities viršininkas (1918–1919), Skuodo ligoninės ve-

dėjas (1920–1921), labdaros tiekėjas Kaunackis (Kauneckis) Ferdinandas. Gimė 1861-06-11 

Skuodo valsčiaus Kivylių dvare. 

 

 12 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Ketūnų kaime 1940 m. gimė kino filmų, Panevėžio 

Juozo Miltinio (1960–1976), Šaulių (1977–1979), Vilniaus Valstybinio jaunimo (1980–1988) teatrų 

aktorius, Čikagoje teatro studijos „Kaukė“ įkūrėjas bei mėgėjų teatro režisierius Steponavičius Pet-

ras. Mirė 2015-10-19 Čikagoje (JAV). Urna 2016-06-05 palaidota Antakalnių kapinių Menininkų 

kalnelyje. 

 

 17 d. – 15 metų, kai Mažeikiuose 2005 m. vyko pirmoji tarptautinė kalvių šventė. Ren-

ginio iniciatorius – kalvis, ginklakalys, Lietuvos kalvių sąjungos narys Algirdas Stankus. Antrą die-

ną šventė vyko prie Daubarių piliakalnių. 

 

 20 d. – 65 metai, kai Mažeikiuose 1955 m. gimė agronomas, augalų selekcininkas geneti-

kas, Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto laborantas (1977) ir tos pačios įstaigos jau-

nesnysis mokslinis bendradarbis (1978–1980, 1983–1984) bei vyresnysis mokslinis bendradarbis 

(1985–1986), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (LSDI) Vytėnų bandymų stoties vy-

resnysis mokslinis bendradarbis (1986–1997), Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojas (nuo 

1998 m.), Lietuvos mokslo premijos laureatas (1998), profesorius (1999), Lietuvos agrarinių ir miš-

kų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologi-

jos skyriaus vedėjas, Namų ūkio ir sodininkystės katedros vedėjas (2001–2004), Lietuvos Mokslų 

Akademijos tikrasis narys (2011), narys ekspertas (1999–2011), Lietuvos genų inžinerijos produktų 

kontrolės komisijos narys, LSDI izoliuotų audinių ir ląstelių auginimo laboratorijos įkūrėjas, tarp-

tautinės sodininkystės organizacijos (ISHS) narys, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, 

tarptautinės augalų genų resursų tarybos (IBPGR) Kaulavaisių grupės narys korespondentas, moks-

linių straipsnių ir knygų autorius Stanys Vidmantas. 

 

 25 d. – 65 metai, kai Vilniuje 1955 m. gimė Mažeikių rajono centrinės ligoninės gydyto-

jas pediatras, Infekcinių ligų skyriaus vedėjas (1980–1988), Vilniaus respublikinės vaikų klinikinės 

ligoninės skyriaus vedėjas (1988–1989), Mažeikių rajono savivaldybės gydytojas (1995), Mažeikių 

pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius (1997–1999), Mažeikių Raudonojo kryžiaus draugi-

jos pirmininkas (1997–2003), VšĮ „Mažeikių ligoninė“ vyriausiasis gydytojas (1999–2003), Mažei-

kių rajono savivaldybės tarybos narys (1997–2003), lektorius, Mažeikių rajono savivaldybės meras 

(2003–2011),VšĮ „Mažeikių ligoninė“ direktoriaus pavaduotojas administravimui (2011–2014), Pa-

langos sveikatingumo centro taškinio-visceralinio masažo specialistas, sveikos gyvensenos ir Reiki 

propaguotojas Džiugelis Vilhelmas. 

 

 26 d. – 110 metų, kai Renave 1910 m. mirė dvaro valdytojas, grafas Melžinskis Marijus 

Feliksas. Gimė 1871-01-05 Klaipėdos rajono Vėžaičių seniūnijos Melžino dvare. 

 

 28 d. – 70 metų, kai Mažeikiuose 1950 m. gimė dailėtyrininkas, Kultūros ministerijos 

kultūros paminklų apsaugos tarybos mokslinis bendradarbis (1976–1980), Kultūros švietimo įstaigų 

valdybos vyriausiasis specialistas (1980–1981), Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto Kul-
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tūros ir meno sektoriaus mokslinis bendradarbis (1981–1990), Lietuvos dailininkų sąjungos valdy-

bos sekretorius (1987–1990), Kultūros ministerijos Dailės skyriaus vadovas (1990–1996), Europos 

integracijos skyriaus vedėjas (1996–1997), Lietuvos dailės ir muzikos mokslo sektoriaus darbuoto-

jas (1997–1999), LR kultūros ministro patarėjas (1999–2001), Vilniuje Kultūros darbuotojų tobuli-

nimosi centro programų vadybininkas (2001–2002), Vilniaus universiteto dėstytojas (2001–2002), 

Vilniuje galerijos „Maldis“ direktorius (2002–2005), Vilniaus dailės akademijos dėstytojas (nuo 

2003 m.) ir Tapybos katedros vedėjas (2005–2009), Vilniaus dailės akademijos muziejaus direkto-

rius (2009–2015), dailininkų grupės „24“ narys (veikė 1989–2000 m.), Tarptautinės dailės kritikų 

asociacijos (AICA) narys (nuo 1991 m.) ir Lietuvos sekcijos prezidentas (1991–1995), Lietuvos de-

legatas Europos Tarybos Kultūros komitete (1994–1997 ir 1999–2000), mokslų daktaras (2012), 

lektorius, vienas iš pagrindinių pasaulio žemaičių kūrybos parodų organizatorių, monografijų auto-

rius, dailės istorijos ir dailėtyros studijų bendraautorius, parodų kuratorius Liutkus Viktoras. 

 

 29 d. – 10 metų, kai Australijoje 2010 m. mirė smuikininkas, kas antri metai rengiamų 

Australijos lietuvių dainų švenčių dirigentas (1960–1978), Sidnėjuje lietuvių choro „Daina“ vado-

vas (1975–1977), Niukasle (Australija) vokiečių klubo „Germania“ mišraus choro „Lorelei“ vado-

vas (nuo 1981 m.), lietuviškų dainų propaguotojas užsienyje Žukas Stasys. Gimė 1924-11-26 Ma-

žeikiuose. 
 

LIEPA  
 

 2 d. – 110 metų, kai Mažeikių apskrities Buknaičių kaime 1910 gimė prozininkė, apy-

sakos „Kumečio duktė“ autorė Pračkauskaitė Cecilija. Mirė 1956-03-22 Mažeikiuose, palaidota 

miesto kapinėse. 

 

 6 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose 2010 m. atkurtas režisieriaus, aktoriaus Juozo Vaič-

kaus suburtas „Skrajojamasis“ teatras. 

 

 6 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono savivaldybės aikštėje 2010 m. buvo atidengta skulp-

tūrinė lauko riedulių kompozicija, skirta Lietuvos tūkstantmečiui. Skulptorius – Zenonas Ste-

ponavičius. 

 

 7 d. – 110 metų, kai Kurtuvėnų valsčiaus Akseliškių kaime 1910 m. gimė publicistas, ra-

šytojas, poetas, žurnalistas, laikraščio „Lietuvos studentas“ redaktorius (1930–1934), mokytojas 

Telšių (1934–1938), Mažeikių (1938–1940), Naujosios Vilnios (1940–1941) gimnazijose, Kauno 

mokytojų seminarijos dėstytojas (1941–1944), Viurtenbergo (Vokietija) lietuvių gimnazijos inspek-

torius (1945–1949), Čikagos lietuvių rašytojų klubo pirmininkas (nuo 1950 m.), Čikagos lietuvių 

rašytojų draugijos pirmininkas (1951–1958), Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos vedėjas 

ir mokytojas (1950–1964), JAV vienas lietuvių bendruomenės Kultūros fondo steigėjų, fondo vice-

pirmininkas (1955–1957), lietuvių bendruomenės Kultūros fondo tarybos sekretorius (1961–1963), 

kritikas, kalbininkas, literatūrologas Babrauskas Benediktas. Mirė 1968-12-13 Cicere (JAV). 

 

 7 d. – 95 metai, kai Viekšnių valsčiaus Dargių 2-ajame kaime 1925 m. gimė medžio dro-

žėja, tautodailininkė Mikulskienė Cecilija. Mirė 2010-05-25 Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje, 

palaidota Laižuvos kapinėse. 

 

 10 d. – 20 metų, kai Mažeikiuose 2000 m. įkurtas žemaičių motoklubas Samogitian 

MC, priklausantis Lietuvos baikerių kongresui. 

 

 12 d. – 115 metų, kai Mažeikiuose 1905 m. profesionaliojo lietuvių teatro pradininko Juo-

zo Vaičkaus iniciatyva suburta vaidintojų trupė ir malūnininko R. Latčo klėtyje surengtas pirmasis 

visoje Kauno gubernijoje oficialus lietuviškas vakaras. 

 



 12 d. – 5 metai, kai Vilniuje 2015 m. mirė kalbininkas, baltų kalbų etimologijos ir žodžių 

darybos tyrėjas, leksikografijos istorikas, profesorius (1974), Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos 

katedros (1954–1973) ir Baltų filologijos katedros dėstytojas (1973–1994), mokslo žurnalo „Baltis-

tica“ redaktoriaus pavaduotojas (1987–2005) ir redaktorių kolegijos narys (1965–2015), akademi-

nės tritomės „Lietuvių kalbos gramatikos“ (1965–1976) ir vienatomės „Dabartinės lietuvių kalbos 

gramatikos“ (1994, 2005) bendraautorius, LR valstybinės premijos (1977) ir LR mokslo premijos 

laureatas (1999), recenzijų, monografijų bei mokslinių straipsnių apie kalbos kultūrą, bibliografiją, 

terminologiją autorius Urbutis Vincas. Gimė 1929-02-26 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Pet-

raičių kaime. Urna su palaikais 2015-07-17 palaidota Mažeikių rajono Židikų miestelio kapinėse. 

 

 13 d. – 90 metų, kai šalia Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 1930 m. atidengtas betoninis 4 

metrų aukščio Vytauto Didžiojo paminklas Viekšniuose. Statinio autorius – Kostas Remeika. Pa-

šventino Telšių kunigų seminarijos rektorius prelatas Vincentas Borisevičius. 

 

 14 d. – 210 metų, kai Sedos valsčiaus Rubikų kaime 1810 m. gimė kunigas, lietuviškų re-

liginių knygelių autorius, šviečiamosios literatūros rengėjas, Sedos parapinės mokyklos mokytojas 

(1832–1834), Skuodo rajono Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios vika-

ras (1834), Varnių kunigų seminarijos dėstytojas ir Varnių katedros vikaras (nuo 1838 m.), Varnių 

kunigų seminarijos prokuratorius, inspektorius ir moralinės teologijos profesorius Juzumas (Juzu-

mavičius) Tadas. Mirė 1851-06-14 Varniuose, palaidotas senosiose miesto kapinėse. 
 

 14 d. – 125 metai, kai Sedoje 1895 m. gimė fotografas Motuzas Bonaventūras. Mirė 

1921-03-27 Mažeikiuose. 
 

 20 d. – 145 metai, kai Viekšniuose 1875 m. pašventinta stačiatikių mūrinė bizantiškojo 

stiliaus Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė. 
 

 20 d. – 100 metų, kai Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 1920 m. mirė Lietuvos kariuomenės 

karininkas, leitenantas Pundzius Kazys. Gimė 1897-06-09 Krakių kaime. 
 

 22 d. – 25 metai, kai 1995 m. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Jonas 

Kalvanas pašventino parapijiečiams grąžintą Mažeikių evangelikų liuteronų bažnyčią. 
 

 24 d. – 245 metų, kai Viekšnių seniūnijos inventoriuje 1775 m. pirmąkart minimas Me-

džialenkės kaimas.  
 

 24 d. – 90 metų, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1930 m. mirė (palaidota kapinių 

koplyčioje) bajoraitė, mokytoja Žemaitijos dvaruose, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja, 

Vilniuje kartu su seserimi knygyno steigėja (1908–1909), pirmosios lietuviškos mergaičių progim-

nazijos Marijampolėje mokytoja ir bendrabučio vedėja (1909–1915), Šv. Vincento Pauliečio labda-

rybės draugijos narė, Židikuose pirmosios lietuviškos mokyklos, senelių prieglaudos, ambulatorijos 

steigėja, Blaivybės draugijos namų statybos Židikuose iniciatorė, lietuviškų vakarų organizatorė, 

VDU garbės daktarė (1928), viena pirmųjų profesionalių lietuvių rašytojų vaikams, vertėja Šatrijos 

Ragana (Pečkauskaitė Marija). Gimė 1877-03-08 Plungės rajono Keturakių kaime. 

 

 24 d. – 15 metų, kai Panevėžio rajono Miežiškių miestelyje 2005 m. mirė (palaidotas 

Miežiškių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios šventoriuje) Rokiškio rajono Suvainiškio 

parapijos (1954–1958) ir Pasvalio rajono Kiburių parapijos administratorius (1958–1964), Panevė-

žio rajono Miežiškių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios (1964–1978) ir Velykių Šv. 

Apaštalo Andriejaus bažnyčios kunigas (nuo 1976 m.), esperantininkas, Žemaičių draugijos narys, 

Lietuvos Sąjūdžio dalyvis, katalikiškos spaudos platintojas Balsys Kostas. Gimė 1927-08-03 Ma-

žeikių apskrities Tryškių valsčiaus Spurganų kaime.  

 



 25 d. – 295 metai, kai karaliaus vardu seniūnas Martynas Leopoldas Ščiuka 1725 m. su-

teikė Magdeburgo teises Viekšniams.  

 

 27 d. – 475 metai, kai Livonijos ordino magistro Hermano Hasenkampo paskirtų įgalio-

tinių Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų patikros ataskaitoje 1545 m. pirmą-

kart minimas Kapėnų kaimas. 

 

 27 d. – 65 metai, kai Krasnojarsko krašte 1955 m. gimė Skuodo rajono Ylakių vidurinės 

mokyklos mokytojas (1976–1977), kūno kultūros mokytojas Mažeikių 1-ojoje vidurinėje mokyklo-

je (1977–1985) ir 5-ojoje vidurinėje mokykloje (1985–1992), Mažeikių rajono savivaldybės mero 

patarėjas 1992–2000), Mažeikių krepšinio komandos „Ekspromtas“ vadovas (1993–1997), krepši-

nio klubo „Žemaitijos lokiai“ vadybininkas (1998–2000), Mažeikių rajono Ruzgų pagrindinės mo-

kyklos direktorius (2001–2018), Mažeikių rajono tarybos deputatas (1990–1995), Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos narys (2007–2011) Rozga Juozas. Mirė 2018-01-14 Mažeikiuose, palaidotas 

miesto kapinėse. 

 

 28 d. – 30 metų, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 

šventoriuje, 1990 m. pašventintas ąžuolinis kryžius su išskaptuotu įrašu „Rašytojos Marijos 

Pečkauskaitės mirties 60 metų sukakčiai“. Skulptorius – Zenonas Steponavičius.  

 

 30 d. – 160 metų, kai 1860 m. provizorius Teodoro fon Geldnerio iniciatyva mediniame 

pastate atidaryta Viekšnių vaistinė.  
 

RUGPJŪTIS  
 

 5 d. – 95 metai, kai Mažeikių valsčiaus Urvikių kaime 1925 m. gimė tapytojas, skulpto-

rius, Lietuvos dailės instituto tapybos dėstytojas (1953–1976), Lietuvos dailininkų sąjungos narys 

(1953), jaunųjų dailininkų sekcijos pirmininkas (1953 –1959), docentas (1965), Lietuvos dailininkų 

sąjungos Tapybos skyriaus pirmininkas (1963–1969 ir 1973–1974), Vilniaus tapybos trienalių (Lie-

tuvos, Latvijos ir Estijos) iniciatorius (nuo 1969 m.), liaudies dailininkas (1964), Valstybinės premi-

jos laureatas (1965), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1975), peizažo novatorius Švažas Jonas. 

Mirė 1976-12-14 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. 
 

 5 d. – 50 metų, kai netoli Čikagos 1970 m. mirė spaudos darbuotojas, Juodkrantėje šaulių 

būrio steigėjas (1937), Lietuvos šaulių sąjungos valdybos narys, JAV lietuvių laikraščio „Laisvoji 

Lietuva“ redaktorius (1950–1952), „Krivulės“ klubo garbės narys Neverdauskas Alfonsas. Gimė 

1902-11-15 Mažeikių valsčiaus Leckavos miestelyje. 
 

 7 d. – 460 metų, kai šiaurės vakarų Žemaitijos matavimo valakais schemoje 1560 m. pir-

mąkart pažymėti Židikai (Žydyki). 
 

 8 d. – 70 metų, kai Pakruojyje 1950 m. mirė (palaidotas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 

šventoriuje) Mažeikių rajono Laižuvos Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1898–1902), Kelmės rajo-

no Maironių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios vikaras, Pasvalio rajono Grūžių Švč. Mergelės Mari-

jos bažnyčios kunigas (1914–1920), Rokiškio rajono Pandėlio Švč. Mergelės Marijos vardo bažny-

čios (1920–1933) ir Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1933–1950), vertėjas, po-

etas, Lietuvos mylėtojų draugijos narys, spaudos bendradarbis Šeižys-Dagilėlis Mikalojus. Gimė 

1874-10-07 Joniškėlio valsčiaus Šiukštonių kaime. 

 

 11 d. – 10 metų, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 2010 m. mirė žemaičių tautosakos 

pateikėja bei Židikų kultūros namų etnografinio ansamblio dainininkė Gramalienė (Barkauskaitė) 

Julija. Gimė 1917-06-18 Petraičių kaime. 
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 13 d. – 60 metų, kai Mažeikiuose 1960 m. gimė žurnalistas, laikraščio „Komjaunimo tie-

sa“ korespondentas, laiškų skyriaus vedėjas (1983–1988), laikraščio „Vakarinės naujienos“ redakci-

jos atsakingasis sekretorius (1988–1989), vienas iš pirmo nepriklausomo dienraščio „Respublika“ 

įkūrėjų ir vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas (1989–1993), Lietuvoje vienas iš tiriamosios žurna-

listikos pradininkų Lingys Vitas. Žuvo 1993-10-12 Vilniuje. 

 

 15 d. – 210 metų, kai Užvenčio valsčiaus Bambalų kaime 1810 m. gimė bajoras, namų 

mokytojas, pirmojo lietuviško kalendoriaus autorius (1845), Rietavo valdinės parapinės mokyklos 

(1854–1862), Rietavo agronominės mokyklos (1859–1862) ir Joniškėlio mokytojas (1862–1864), 

Vilniaus archeologijos komisijos narys (nuo 1862 m.), Rusijos geografijos draugijos narys, lietuviš-

kų knygų bibliografijos ir rusų–lietuvių kalbų žodyno sudarytojas Renave, grafo Antano Renė glo-

bojamų Stanislovo ir Gabrieliaus Narutavičių privatus mokytojas Renavo dvare (1869–1872), slap-

tos lietuviškos mokyklos Lubiuose mokytojas, Bagdono Oginskio įsteigtos Rietavo muzikos moky-

klos mokytojas (1874–1878), Gyvulių globos draugijos narys, gamtos mokslų žinovas, pirmasis lie-

tuviškų botanikos terminų kūrėjas, tautosakos rinkėjas, žodynų sudarytojas, vertėjas, publicistas, 

poetas Ivinskis Laurynas Rokas. Mirė 1881-07-29 Milvydų dvare, palaidotas Kuršėnų kapinėse. 

 

 16d. – 195 metai, kai Viekšnių valsčiaus Rekėčių kaime 1825 m. gimė kunigas, Darbėnų, 

Varnių bažnyčios vikaras (1863), 1863 m. sukilimo dalyvis Gargasas (Gargas) Antanas. Žuvo 

1863-10-19 Telšių priemiestyje. 

 

 16 d. – 25 metai, kai Akmenės rajono savivaldybės mero potvarkiu 1995 m. įsteigtas vie-

nintelis Lietuvoje kaimiško tipo vaistinės muziejus Viekšniuose. 
 

 16 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2015 m. mirė dailės istorijos žinovas, Plungės 1-osios 

vidurinės mokyklos dailės mokytojas (1975), Mažeikių 1-osios vidurinės mokyklos dailės ir darbų 

mokytojas bei Mažeikių autoūkio dailininkas (1976–1979), Mažeikių kompresorių gamyklos daili-

ninkas (1978–1989), Mažeikių muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokytojas (1983–1989), Mažei-

kių dailės mokyklos mokytojas metodininkas (1989–2015), dailininkas, bibliofilas Pocys Vilius Jo-

nas. Gimė 1952-02-12 Mažeikių rajono Žadeikių kaime. 

 

 17 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Palaižupės kaime 1940 m. gimė fizikas, Vilniaus 

universiteto laborantas (1961–1966) ir dėstytojas (1966–1976), Vilniaus universiteto Bendrosios 

fizikos ir spektroskopijos katedros vedėjas (1976–2006), docentas (1978), profesorius (1986), Vil-

niaus universiteto Tarybos narys (1990–2002), mokslinio žurnalo „Aplinkos ir cheminė fizika“ re-

daktorių kolegijos narys (nuo 1999 m.), Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatas (1993), 

Vilniaus universiteto Studijų komiteto narys (nuo 2002 m.), Fizikos fakulteto profesorius emeritas, 

tarptautinės mokslo draugijos AMPERE komiteto bei Šiaurės ir Baltijos šalių fizikos komiteto na-

rys, mokslinių publikacijų, mokslo populiarinimo straipsnių autorius Kimtys Liudvikas. 

 

 25 d. – 70 metų, kai Kretingos rajono Salantų mieste 1950 m. gimė poetas, Mažeikių lite-

ratų klubų „Atotekis“ ir „Verdenė“ narys, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Daščioras Anta-

nas. Žuvo 1994-09-13 Mažeikiuose. 

 

25 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelyje 1955 m. gimė Telšių centrinės 

bibliotekos redaktorė (1979–1981), Telšių 5-osios vidurinės mokyklos (1981–1985) ir Žemaitės vi-

durinės mokyklos mokytoja (1985–1987), Telšių kultūros mokyklos dėstytoja (1987–1988), Telšių 

kultūros rūmų metodininkė (1989–1990), Telšių Žemaitės teatro režisierė (nuo 1990 m.), Lietuvoje 

pirmojo Poezijos teatro Telšiuose įkūrėja (1990), scenarijų spektakliams autorė, klojimo teatro po-

puliarintoja Pocevičienė (Kalinauskaitė) Laimutė. 

 



 25 d. – 25 metai, kai Viekšniuose 1995 m. atidengtas granito paminklas profesoriams 

Mykolui, Vaclovui, Viktorui Biržiškoms ir jų tėvams atminti. Skulptorius – Česlovas Pečiukas,  

architektas – Reginaldas Palukaitis. Paminklą pašventino Telšių vyskupas Antanas Vaičius.  

 

 15 d. – 105 metai, kai Mažeikių apskrities Sedos valsčiaus Šašaičių kaime 1915 m. gimė 

kalbininkas, topografijos delegacijos Vilniaus krašte dalyvis (1939–1940), „Bendrinės lietuvių kal-

bos žodyno“ rengėjas (1941–1943), Lietuvių kalbos instituto darbuotojas, Telšių suaugusiųjų gim-

nazijos direktorius (1944–1945), Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas, tremtinys, spaudos ben-

dradarbis Jurkus Juozas. Mirė 1954-12-23 Krasnojarsko ligoninėje, kapavietė nežinoma. 

 

 28 d. – 90 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Ketūnų kaime 1930 m. gimė 

Klaipėdos radijo komiteto redaktorius (1952), radijo korespondentas Šiauliuose (1954), Lietuvos ra-

dijo literatūros laidų redaktorius Vilniuje (1955), Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) narys (1956), 

žurnalo „Švyturys“ redakcijos Grožinės literatūros skyriaus darbuotojas (1956–1958), LRS prozos 

konsultantas (1958–1963), LRS valdybos sekretorius (1963–1981), LRS valdybos pirmininko pava-

duotojas (1981–1986), LR nusipelnęs kultūros veikėjas (1980), LR Seimo narys (1992–1996), rašy-

tojas Pocius Algirdas. 

 

 28 d. – 30 metų, kai Mažeikių moksleivių namuose 1990 m. įkurta teatro studija „Atža-

lynas“. Vadovė – Daiva Jaškulienė.  
 

 29 d. – 30 metų, kai 1990 m. įregistruota Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija „Mažeikių Viltis“, esanti NVO narė. 
 

RUGSĖJIS  
 

 1 d. – 45 metai, kai mieste 1975 m. pradėjo veikti Mažeikių 3-oji vidurinė mokykla. 

Pirmasis direktorius – Vytautas Rimiškis. Įstaiga 1993 m. buvo pavadinta Sodų vidurine mokykla, 

nuo 2015-09-01 tapo pagrindine. 
 

 1 d. – 40 metų, kai mieste 1980 m. pradėjo veikti Mažeikių 5-oji vidurinė mokykla. Pir-

masis direktorius – Edvardas Eičinas. Įstaiga 1994 m. buvo pavadinta Senamiesčio vidurine mokyk-

la, nuo 2004-09-01 tapo pagrindine. 
 

 1 d. – 35 metai, kai mieste 1985 m. pradėjo veikti Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“. 

Pirmoji direktorė – Elvyra Kučkienė. 
 

 1 d. – 10 metų, kai Mažeikių moksleivių namuose 2000 m. įkurta vaikų studija „Nykštu-

kas“.  
 

 5 d. – 115 metų, kai 1905 m. Sedoje pašventintas mūro kryžiumi vadinamas koplyt-

stulpis, skirtas spaudos atgavimui paminėti. 

 

 8 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1930 m. gimė chemikė, Mokslų Akademijos Chemijos ir 

cheminės technologijos instituto mokslinė bendradarbė (1959–1965), Polimerinių ir kombinuotų 

dangų bei konversinių dangų tyrimo laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė (1966–1992), 

Chemijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė (1992–1994), chemijos mokslų daktarė (1959), 

mokslinių straipsnių bendraautorė Kaikarienė (Beinoravičiūtė) Zita. Mirė 2017-01-04. 

 

 15 d. – 80 metų, kai Zarasų rajono Bilaišių kaime 1940 m. gimė Vilniaus rajono Laurų 

vaikų namų auklėtoja (1961–1963), Viekšnių 7-osios PTM etikos mokytoja (1966–1968), Mažeikių 

„Ventos“ restorano direktorė (1968–1970), Mažeikių 2-osios vidurinės mokyklos mokytoja (1971–

1978) ir direktoriaus pavaduotoja mokymui (1971–1982), Mažeikių vakarinės mokyklos direktorė 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauliai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_ra%C5%A1ytoj%C5%B3_s%C4%85junga


(1982–1986), Mažeikių 6-osios vidurinės mokyklos direktorė (1986–2003), technologijų mokytoja 

Strumickienė (Lingytė) Aldona Marija. 

 

 15 d. – 15 metų, kai Bostone (JAV) 2005 m. mirė vargonininkas, kompozitorius, simfoni-

nio orkestro dirigentas, vienas iš Muzikos progresistų draugijos įkūrėjų (1932), Kauno radiofono or-

kestro dirigentas (1938), Vilniaus operos dirigentas bei muzikos mokyklos mokytojas (1942–1944), 

koncertmeisteris, lietuvių choro vadovas Augsburge, Lietuvos kompozitorių sąjungos Garbės narys 

(1989), Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1991), Klaipėdos universiteto 

Menų fakulteto Garbės profesorius (1991), Klaipėdos miesto Garbės pilietis (1991), lietuviškos mu-

zikinės kultūros pradininkas Klaipėdoje, chorinės bendrijos „Aukuras“ Garbės narys, LR nacionali-

nės kultūros ir meno premijos laureatas (1991), leidinio „Muzikos barai“ redakcinės kolegijos narys 

Kačinskas Jeronimas. Baigė 1923 m. Viekšnių vidurinę mokyklą. Gimė 1907-04-17 Raseinių ra-

jono Viduklės miestelyje. 

 

 19 d. – 60 metų, kai Mažeikių rajono Maigų kaime 1960 m. gimė Mažeikių rajono Plink-

šių 8-metės mokyklos (1984–1986) ir Krakių 9-metės mokyklos mokytojas (1986–1988), Mažeikių 

rajono pionierių ir moksleivių namų metodininkas (1988–1992), Mažeikių rajono švietimo muzie-

jaus steigėjas (1988), Mažeikių rajono Balėnų 9-metės mokyklos direktorius (1992–1993), Mažei-

kių rajono moksleivių namų būrelio vadovas (1993–1998), Mažeikių rajono Tirkšlių vidurinės mo-

kyklos direktorius (1998–2004), Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys (2003–2004), judėji-

mo „Stabdyk nusikalstamumą“ dalyvis, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjas (2004–2019) ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas (nuo 2019 m.), isto-

rikas Stonkus Apolinaras. 

 

 20 d. – 65 metai, kai kaime 1955 m. įkurta Šerkšnėnų biblioteka, Mažeikių rajono savi-

valdybės viešosios bibliotekos filialas.  

 

 20 d. – 65 metai, kai Mažeikių rajono Pocaičių kaime 1955 m. gimė N. Akmenės kultūros 

rūmų mišraus choro „Cementininkas“ chormeisterė (nuo 1976 m.), N. Akmenės kultūros rūmų me-

no vadovė ir dirigentė (1979–2009), N. Akmenės vaikų muzikos mokyklos pedagogė ir jaunučių 

choro vadovė (nuo 1980 m.), N. Akmenės centrinės ligoninės moterų choro vadovė (1982–1989) ir 

Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios jaunimo choro, moterų vokalinio kvarteto vadovė (nuo 1990 m.), 

sakralinės chorų muzikos festivalių N. Akmenėje iniciatorė, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mo-

kyklos pedagogė (nuo 2010 m.), Mažeikių kultūros centro mišraus choro „Draugystė“ chormeisterė 

Draudikienė (Vaišvilaitė) Julė. 

 

 21 d. – 60 metų, kai Klaipėdos rajono Kretingalės miestelyje 1960 m. gimė pramoninės ir 

civilinės statybos inžinierius, Šiaulių civilinių įrenginių ruožo Mažeikių aikštelės darbų vykdytojas 

(1980–1984), Mažeikių elektrotechnikos gamyklos Technikos skyriaus inžinierius (1984–1985), 

Mažeikių kuro tiekimo bazės inžinierius (1985–1988), Šiaulių ryšių gamybinio susivienijimo Ma-

žeikių rajono ryšių mazgo inžinierius statybininkas (1988–1989), kooperatyvo „Ryšininkas“ pirmi-

ninkas (1988–1990), UAB „TVS“ direktorius (1990–1995), UAB „Roventa“ kabelinės televizijos 

direktorius (1995–1999), LR Seimo narys (2004–2008), UAB „Roventa“ generalinis direktorius 

(1999–2004, nuo 2008 m.), Lietuvos kabelinių televizijų asociacijos narys Venclovas Romas. 

 

 25 d. – 125 metai, kai Mažeikių apskrities Ivoniškės kaime 1895 m. gimė kunigas, Šilutės 

rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos (1924–1929) ir Mažeikių apskrities Viekšnių progimnazijos 

kapelionas (1929–1931), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklo Viekšniuose statybos 

sumanytojas (1930), Telšių katedros klebonas (1933–1936), Skuodo rajono Barstyčių Šv. apaštalų 

Simono ir Judo Tado bažnyčios klebonas (1936–1939), Kelmės rajono Vaiguvos Šv. Jono Krikšty-

tojo bažnyčios klebonas (1939–1941), Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kle-

bonas (1941–1945), tremtinys (1945–1953), Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažny-

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97s_taryba_2003-2007_m.


čios altarista (1953–1955), Plungės rajono Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 

bažnyčios klebonas (1955–1958), Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus ir Užlieknės Šv. Ma-

rijos Magdalietės bažnyčių klebonas (1956–1958), Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo 

(1958–1963) ir Šilutės rajono Gardamo Šv. Roko bažnyčių klebonas (1963–1967), Mažeikių Švč. 

Jėzaus Širdies bažnyčios altarista (1967–1974), prozininkas Stasiulis Juozapas (slap. Džiugas). 

Mirė 1974-08-08 Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse.  

 

 26 d. – 65 metai, kai Joniškyje 1955 m. gimė autotransporto ekonomistas, Mažeikių ATĮ 

inžinierius technologas (1978–1980), Mažeikių ATĮ profesinės sąjungos komiteto pirmininkas 

(1980–1984, 1986–1988), Mažeikių ATĮ eksploatacijos skyriaus viršininkas (1988–1992), Mažei-

kių rajono savivaldybės tarybos narys (2013–2019), Mažeikių keleivių vežėjų asociacijos pirminin-

kas, Mažeikių valstybinio autobusų parko direktorius (1992–2009), UAB „Mažeikių autobusų par-

kas“ direktoriaus pavaduotojas (2009–2020), Lietuvos garbės žvejys, Mažeikių medžiotojų ir žvejų 

draugijos valdybos narys Kelmelis Juozas. 

 

 29 d. – 100 metų, kai Panevėžio apskrities Kupiškio valsčiaus Palėvenėlės kaime 1920 m. 

mirė (palaidotas bažnyčios šventoriuje) sociologas, filosofijos (1911) bei teologijos(1913) mokslų 

daktaras, Petrapilio lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įgaliotinis Novgorodo guberni-

jos Borovičių mieste (1915), Kupiškio valsčiaus Palevenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ku-

nigas (1918–1920), periodinių leidinių „Draugija“, „Ganytojas“ ir „Laisvė“ bendradarbis, sociologi-

jos bei filosofijos straipsnių autorius Šultė Simonas. Gimė 1875-01-08 Mažeikių apskrities Viekš-

nių valsčiaus Krakių kaime. 
 

SPALIS  
 

  2 d. – 115 metų, kai Akmenės rajono Padvarėlių kaime 1905 m. gimė muziejininkas, Ak-

menės rajono Alsių pradinės mokyklos (1931–1932), Skuodo rajono Ylakių pradinės mokyklos mo-

kytojas (1932–1935) ir Ylakių pradinės mokyklos vedėjas (1937–1940), Ylakių valsčiaus šaulių va-

das, tremtinys (1953–1957), Skuodo rajono Ylakių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojas 

(1957–1967), Liaudies meno draugijos Žemaitijos skyriaus narys (1970), grafikos, ekslibrisų ir ak-

varelės darbų autorius, skulptorius, tautodailininkas Kazlauskas Antanas. Baigė 1925 m. Viekšnių 

vidurinę mokyklą. Mirė 1982-03-15 Skuode. 
 

 3 d. – 50 metų, kai mieste 1970 m. pradėjo veikti Mažeikių 2-oji vidurinė mokykla, ku-

riai 1994 m. rajono savivaldybės potvarkiu suteiktas Gabijos gimnazijos statusas. Pirmasis įstaigos 

direktorius – Pranas Barvydas. 
 

 5 d. – 10 metų, kai mieste 2010 m. įkurta Mažeikių gyvūnų globos draugija. 
 

 6 d. – 380 metų, kai Tirkšlių seniūnijos inventoriuje 1640 m. pirmąkart minimas Lėte-

nių kaimas. 

 

 6 d. – 35 metai, kai Akmenės rajono Viekšnių gyvenvietėje 1985 m. mirė (palaidotas Vie-

kšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje) Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1934), 

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vikaras (1935–1939), Skuodo Švč. Tre-

jybės bažnyčios vikaras ir gimnazijos kapelionas (1939–1940), Šilutės rajono Švėkšnos gimnazijos 

kapelionas ir Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo vikaras (1940), Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 

į dangų bažnyčios klebonas (1941–1948), Mažeikių rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 

klebonas ir dekanas (1948–1949), tremtinys (1949–1956), Akmenės Šv. Onos bažnyčios altarista 

(1956–1962), Skuodo rajono Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios alta-

rista (1962–1965), Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista (1965–1985), 

memuaristas Ilskis Jonas. Gimė 1907-04-18 Mažeikių apskrities Ylakių valsčiaus Medsėdžių kai-

me. Romoje 2000-05-07 Popiežius Jonas Paulius II paskelbė Lietuvos kankiniu. 

http://www.mke.lt/Viek%C5%A1ni%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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 6 d. – 30 metų, kai Mažeikiuose prie Gabijos gimnazijos 1990 m. atidengtas marmurinis 

biustas Jonui Basanavičiui – tautosakininkui, gydytojui, profesoriui, Lietuvos Nepriklausomybės 

akto signatarui. Skulptorius – Alfonsas Vincentas Ambraziūnas. 

 

 9 d. – 245 metai, kai Sedoje 1775 m. gimė dvarininkas, Telšių apskrities bajorų vadovas 

(1809–1815), įžymus kovotojas dėl baudžiavos panaikinimo, 1831 m. Telšių apskrities sukilėlių va-

das, poetas, publicistas, istorikas Gadonas Vladimiras. Mirė 1842-08-09 Nansyje (Prancūzija). 

 

 9 d. – 100 metų, kai Akmenės rajono Pusbaubių kaime 1920 m. gimė Viekšnių ligoninės 

darbuotoja, Viekšniuose viena iš Lietuvos aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejaus 

kūrėjų Sriubaitė Apolonija. Mirė 1988 m. rudenį Vilniuje.  

 

 9 d. – 15 metų, kai 2005 m. konsekruota Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. 

 

 10 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1930 m. gimė Vilniaus miesto medicinos darbuotojų 

choro chormeisteris ir Lietuvos radijo muzikos laidų redaktorius (1953–1958), Klaipėdos liaudies 

operos chormeisteris (nuo 1958 m.), meno vadovas ir vyriausias dirigentas (1960–1964), Klaipėdos 

muzikos mokyklos dėstytojas (1959–1967), Kretingos mišraus choro „Gintaras“ meno vadovas ir 

dirigentas (1964–1967), Kauno Juozo Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavi-

mo dėstytojas (1967–1982), Kauno politechnikos instituto dėstytojas ir akademinio choro „Jaunys-

tė“ meno vadovas ir dirigentas (1968–1982), studentų dainų švenčių „Gaudeamus“ (1968–1981) ir 

respublikinių dainų švenčių vyriausias dirigentas (1970–1980), LR nusipelnęs artistas (1975), Kau-

ne tarprespublikinio studentų mišriųjų chorų konkurso „Juventus“ iniciatorius, Lietuvos valstybinės 

konservatorijos Klaipėdos fakulteto Choro dirigavimo katedros vyriausias dėstytojas (nuo 1982 m.) 

ir Chorinio dirigavimo katedros vedėjas (1983–1986, 1988–1991)), docentas (1985), Lietuvos išei-

vių muzikos archyvo Klaipėdoje įkūrėjas (1988), Klaipėdos chorų bendrijos „Aukuras“ įkūrėjas 

(1988) ir tarybos pirmininkas (1988–2002), Klaipėdos universiteto Menų fakulteto pirmasis deka-

nas (1996–1998), Klaipėdos universiteto senatorius (1995–2001), daugelio Klaipėdos miesto ir Že-

maitijos krašto dainų švenčių bei festivalių organizatorius, meno vadovas ir vyriausias dirigentas, 

Klaipėdos kultūros magistras (2012), tarptautinių Stasio Šimkaus konkursų Klaipėdoje organizato-

rius, respublikinių bei tarptautinių chorų konkursų komisijos pirmininkas bei narys, Lietuvos chorų 

sąjungos prezidiumo narys, Lietuvos muzikų draugijos narys, metodinių priemonių, muzikinių kūri-

nių, informacinio pobūdžio leidinių autorius Varnas Robertas. Mirė 2015-04-22 Klaipėdoje, palai-

dotas Lėbartų kapinėse. 

 

 12 d. – 100 metų, kai Mažeikiuose 1920 m. gimė poetas, dailininko Vytauto Kazimiero 

Jonyno vadovaujamos Meno mokyklos vokiečių kalbos dėstytojas, Taikomosios dailės instituto dė-

stytojas (1947–1948), filologijos mokslų daktaras (1949), Amerikos lietuvių literatūros žurnalo „Li-

teratūros lankai“ Buenos Airėse redakcinio kolektyvo narys (1952–1959), Monrealio universiteto 

Kanadoje dėstytojas, šeštadieninės mokyklos ir Monrealio aukštesniųjų lituanistikos kursų vadovas 

(1954–1962), Monrealio lietuvių savaitraščio „Nepriklausoma Lietuva“ redaktorius (1968–1969), 

Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos (MLBD) dr. Vydūno literatūrinės premijos vertinimo komisi-

jos narys, Mažosios Lietuvos fondo (MLF) narys, Monrealio lietuvių akademinio sambūrio „Lithua-

nia“ įkūrėjas ir ilgametis pirmininkas, Monrealyje Vinco Krėvės literatūrinės premijos steigimo ini-

ciatorius, Vokietijoje leidyklos „Patria“ literatūrinės premijos laureatas (1946), Lietuvos rašytojų 

draugijos premijos laureatas (Čikaga, 1969), Monrealio lietuvių akademinio sambūrio V. Krėvės li-

teratūrines premijos laureatas (1978), Druskininkuose Jotvingių premijos laureatas (1991), publicis-

tas, žurnalistas, literatūros ir meno kritikas, vertėjas Nagys Henrikas. Mirė 1996-08-03 Monrealyje 

(Kanada), urna su palaikais 1997-11-03 perlaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse esančiame Meni-

ninkų kalnelyje.  

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_apskritis
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 13 d. – 100 metų, kai Mažeikių vidurinės mokyklos direktoriaus Petro Bimbos ir Alek-

sandro Vaičkaus iniciatyva 1920 m. įsteigta Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių 13-oji rinktinė. 

 

 13 d. – 100 metų, kai Mažeikių rajono Purvėnų kaime 1920 m. gimė rašytojas, vienas iš 

trijų geriausių šalies skaitytojų (1991), leidinio „Ūkininko patarėjas“ surengto „Šmaikštuolių kon-

kurso“ laureatas (2002), visuomenininkas Varanavičius Stanislovas. 

 

 13 d. – 35 metai, kai Mažeikių rajono Sedos mieste 1985 m. mirė (palaidota Skuodo rajo-

no Ylakių miestelio kapinėse) audėja, audimo kursų organizatorė, Tautodailininkų sąjungos Skuodo 

sekcijos įkūrėja Batakienė Julija. Gimė 1906-12-17 Skuodo rajono Stripinių kaime.  

 

 14 d. – 135 metai, kai Mažeikių apskrities Auksūdžio kaime 1885 m. gimė Pirmojo pa-

saulinio karo dalyvis, Maskvos-Vindavos-Ribinsko geležinkelio agronomijos tarnybos agronomas 

(1918–1920), Lietuvos kariuomenės kapitonas (1921–1924), Žemės ūkio ministerijos darbuotojas 

(1924–1926), Mažeikių apskrities agronomas (1924–1926), Utenos žemės ūkio draugijos argono-

mas Jasutis Jonas. Mirė 1968-07-27 Čikagoje. 

 

 16 d. – 70 metų, kai Akmenės rajono Viekšnių gyvenvietėje 1950 m. gimė baletmeisteris, 

Lietuvos operos ir baleto teatro baleto solistas (1970–1993), Sankt Peterburge Marijos teatro sta-

žuotojas (1973–1974), Lietuvos muzikos akademijos dėstytojas (1985–1988 ir 2003–2005), M. K. 

Čiurlionio menų mokyklos klasikinio šokio pedagogas (1992–2005) ir Baleto skyriaus meno vado-

vas (1993–1995), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordino kavalierius (2001), re-

petitorius Katakinas Jonas. Mirė 2005-06-04 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinių menininkų 

kalnelyje. 

 

 16 d. – 15 metų, kai Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos miestelyje 2005 m. mirė krašto-

tyrininkas, muziejininkas, Žemaičių Kalvarijos kultūrinio bei istorinio paveldo puoselėtojas, Šarne-

lėje pagal poeto Vytauto Mačernio eiles 7 akmeninių vizijų sukūrimo iniciatorius, pirmasis Žemai-

čių akademijos narys Bružas Konstantinas. Mokėsi 1927–1931 m. Sedos vidurinėje mokykloje. 

Gimė 1912-08-30 Plungės rajono Šarnelės kaime.  

 

 19 d. – 5 metai, kai Mažeikių rajono Krucių kaime 2015 m. mirė telefonistė, tautodaili-

ninkė, tremtinė, Krucių kaime tautodailės galerijos įkūrėja (2009), Mažeikių klubo „Mano namai“ 

narė Palekienė Danutė Stanislava. Gimė 1941-09-09 Mažeikių rajono Užgirių kaime. 

 

 20 d. – 110 metų, kai Vilniuje 2005 m. mirė ekonomistas, finansininkas, Mokslų akade-

mijos narys korespondentas (1976),profesorius (1966), kelių studijų apie LDK pinigus autorius, LR 

nusipelnęs mokslo veikėjas Žilėnas Alfonsas. Mokėsi Viekšnių progimnazijoje ir Mažeikių gimna-

zijoje. Gimė 1921-11-27 Mažeikių apskrities Akmenės valsčiaus Kivylių kaime. 

 

 21 d. – 125 metai, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime 1895 m. gimė 

Nepriklausomybės kovų dalyvis, Telšių apskrities ligoninės gydytojas (1919), Kauno karo ligoninės 

Vidaus ligų skyriaus ordinatorius (1922–1927), Lietuvos kariuomenės gydytojas (1928–1940), me-

dicinos tarnybos pulkininkas leitenantas (1932), pirmo rango karo gydytojas (1940), 1941 m. Birže-

lio sukilimo dalyvis, Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninės direktorius (1941–1945), Kelmės rajono 

Šaukėnų ligoninės gydytojas (1957–1963), Kelmės rajono Užvenčio 2-osios ligoninės Vidaus ligų 

skyriaus vedėjas (1963–1977), monografijos ir vadovėlio „Pirmoji pagalba“ autorius (1928), leidi-

nių „Medicina“, „Mūsų žinynas“, „Karys“, „Naujoji Romuva“, „Karo archyvas“ bendradarbis, strai-

psnių apie mediciną, kultūrą, kraštotyrą autorius, tremtinys Kęsgaila-Kenstavičius Leonas. Mirė 

1979-10-27 Kaune, palaidotas Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinėse. 

 

http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_gimnazija
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 22 d. – 5 metai, kai Mažeikiuose 2015 m. mirė (palaidota Radviliškio kapinėse) Mažeikių 

1-osios vidurinės mokyklos vyr. pionierių vadovė (1969–1981), Mažeikių 2-osios vidurinės moky-

klos užklasinio ir užmokyklinio darbo organizatorė (1981–1986), Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos mokytoja (1986–2001) ir gimnazijos muziejaus steigėja Juškienė (Šepikaitė) Danutė. 

Gimė 1939-02-21 Šilalės rajone. 

 

 24 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose 1995 m. mirė (palaidota miesto kapinėse) režisieriaus 

Juozo Vaičkaus įkurto „Skrajojamojo“ teatro aktorė, pedagogė, Vilniaus Didžiojo universiteto bib-

liotekininkė (1935–1942), Mažeikių vykdomojo komiteto sekretorė ir buhalterė (1945), provizorė 

Motuzaitė Izabelė. Gimė 1902-10-28 Mažeikiuose. 

 

 25 d. – 55 metai, kai Hamiltono mieste (Kanada) 1965 m. mirė Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijos darbuotojas (1918–1940), Tbilisyje karių komiteto pirmininkas, dramos kuopos pirmi-

ninkas ir režisierius (1917–1919), konsulas Hamburge, Karaliaučiuje, Daugpilyje (1918–1940), Stu-

dijų biuro Dokumentacijos skyriaus viršininkas (1943–1944), Vokietijoje karo pabėgėlių stovyklos 

laikraščio „Pasaulis šiandien“ vienas iš leidėjų (1944–1949), diplomatas, žurnalistas Prielgauskas 

Klemensas. Gimė 1894-10-14 Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Mantvydžių kaime. 

 

 26 d. – 195 metai, kai Sedos valsčiaus Rubikų kaime 1825 m. gimė chirurgas, labai reto 

XIX a. vidurio lietuviškosios kartografijos brėžinio – Žemaičių vyskupijos žemėlapio sudarytojas 

(1855),Varšuvos medicinos akademijos bei Varšuvos universiteto profesorius (1859), straipsnių, 

knygų apie mediciną autorius Juzumas Juozapas (Polikarpas Girštautas). Žuvo 1877-12-12 Var-

šuvoje. 
 

LAPKRITIS  
 

 2 d. – 115 metų, kai Mažeikių apskrities Tirkšlių miestelyje 1905 gimė vargonininkas, 

kompozitorius, Kauno universiteto studentų choro (1933–1940), Kauno katedros ir Kauno kunigų 

seminarijos chorų vadovas (1934–1939), vargonininkų, chorvedžių ir muzikos mokytojų vasaros 

kursų dėstytojas (1933–1940), Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentų mišraus choro vado-

vas (1930–1940), Šv. Cecilijos draugijos žurnalo „Vargonininkas“ redaktorius (1933–1934), vienas 

iš Vilniaus muzikos mokyklos įkūrėjų (1940) ir mokymo dalies vedėjas, dėstytojas bei direktorius 

(1946–1949), ilgametis Lietuvos muzikų draugijos valdybos narys, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

muzikos technikumo direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams (1945), Dirigavimo ir chorvedy-

bos fakulteto dekanas (1945–1947), Operinio parengimo bei chorinio ir simfoninio dirigavimo kate-

drų vedėjas (1945–1948), Lietuvos valstybinės filharmonijos mišriojo choro meno vadovas ir vy-

riausiasis dirigentas (1948–1949), Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros 

vedėjas (1949–1962 ir 1970–1972), Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos choro diri-

gavimo dėstytojas (1965–1980), docentas (1947), profesorius (1964), Lietuvos kompozitorių sąjun-

gos narys (1948), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1954), Lietuvos liaudies artistas (1960), res-

publikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių vyriausiasis dirigentas (1946–1990), publicistas, muzi-

kinių straipsnių ir koncertų recenzijų autorius, muzikos meno propaguotojas ir kritikas Kaveckas 

Konradas. Mirė 1996-11-08 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. 

 

 3 d. – 5 metai, kai Vilniuje 2015 m. mirė (palaidota Antakalnio mikrorajono Saulės kapi-

nėse) sporto žurnalistė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės krepšininkė (1951–1958), vaikų žurnalo 

„Žvaigždutė“ (1953–1956) ir laikraščio „Sportas“ darbuotoja, Lietuvos kino studijos literatūros ir 

kalbos konsultantė (1956–1958), kino dokumentininkė, Lietuvos kino studijos kronikos „Tarybų 

Lietuva“ redaktorė (1958–1967) ir vyriausioji redaktorė (1967–1991), dokumentinių kino filmų re-

žisierė (nuo 1991 m.), Lietuvos nusipelniusi kultūros ir meno veikėja (1979), Lietuvos kinematogra-

fininkų sąjungos narė, scenarijų autorė Pajėdienė (Jakštaitė) Irena Bytautė. Gimė 1929-09-30 

Mažeikiuose. 
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 5 d. – 60 metų, kai Mažeikiuose 1960 m. gimė dainų kūrėjas ir atlikėjas, grupės „Raktas“ 

vokalistas (1988–1991), kalėdinių fiestų organizatorius gimtajame mieste (nuo 1989 m.), gitaristas 

Dambrauskas Romas. 

 

 5 d. – 10 metų, kai Klaipėdoje 2010 m. mirė (palaidotas Klaipėdos rajono Veiviržėnų Šv. 

apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje) Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baž-

nyčios vikaras (1948–1949), Skuodo rajono Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios (1949) bei 

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios vikaras (1955–1956), Tauragės rajono Pagramančio Švč. Marijos 

Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios (1956–1961) bei Telšių rajono Nevarėnų Nukryžiuotojo 

Jėzaus bažnyčios (1961–1963), Šilalės rajono Girdiškės Švč. Marijos Mergelės Snieginės bažnyčios 

(1963–1965), Kelmės rajono Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (1965–1968) ir Skuodo 

rajono Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas (1968–1972), Klaipėdos rajono 

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios altarista (1972–1974), Šilalės rajono Kvėdarnos Švč. Ma-

rijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas (1974–1975), Šilutės Šv. Kryžiaus bažny-

čios vikaras (1975–1976), Telšių Katedros Šv. Antano parapijos altarista (1976–1977), Mažeikių 

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vikaras (1977–1980), Šilutės rajono Gardamo Šv. Roko bažnyčios 

(1980–1983) ir Plungės rajono Alsėdžių Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 

(1983–1986), Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios klebonas (1986–1990), Ši-

lutės Šv. Kryžiaus bažnyčios altarista su vikaro teisėmis (1990–1991), Skuodo rajono Šačių Šv. Jo-

no Krikštytojo bažnyčios klebonas (1991–1996), Telšių Švč. Marijos Mergelės Ėmimo į dangų baž-

nyčios vikaras (1996–1998), Telšių kunigų seminarijos prefektas (1998) ir auklėtinių nuodėmklau-

sys (1996–1998), Šilalės rajono Kvėdarnos Švč. Marijos Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 

(1998–1999) ir Mažeikių rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista (1999–2000), 

Skuodo rajono Lenkimų Šv. Onos bažnyčios klebonas (2000–2002), Klaipėdos Šv. Juozapo Darbi-

ninko bažnyčios rezidentas (2002–2010), tremtinys Pakalniškis Jonas. Gimė 1923-06-10 Klaipė-

dos rajono Juodupių kaime. 

 

 6 d. – 125 metai, kai Mažeikių apskrities Sedos valsčiaus Ivoniškės kaime 1895 m. gimė 

Kauno rajono Vilkijos vidurinės mokyklos kapelionas (1924), Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ 

gimnazijos (1924–1929) ir Viekšnių progimnazijos kapelionas (1929–1931), Viekšniuose Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklo statybos sumanytojas (1930), Telšių Šv. Antano Paduvie-

čio katedros klebonas (1933–1936), Skuodo rajono Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo bažny-

čios klebonas (1936–1939), Kelmės rajono Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (1939–1941) 

bei Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas (1941–1945), tremtinys 

(1945–1953), Šilalės rajono Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios altarista (1953–1955), Ma-

žeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus ir Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios klebonas 

(1956–1958), Akmenės rajono Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas (1958–1963), Ši-

lutės rajono Gardamo Šv. Roko bažnyčios klebonas (1963–1967), Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies 

bažnyčios altarista (1967–1974), Žemaitijos spaudos bendradarbis, rašytojas Stasiulis Juozapas 

(slap. Džiugas). Mirė 1974-11-08 Mažeikiuose, palaidotas miesto kapinėse. 

 

 9d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Ukrinų kaime 1950 m.gimė Kelmės muzikos mokyk-

los mokytojas (1972–1980), Kelmės mišraus choro vadovas (1976–1980), Mažeikių mišraus choro 

„Draugystė“ vadovas (nuo 1981 m.), Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas (2003), Mažeikių 

Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorius (1980–2015), Rotary klubo narys, kelių dainų vai-

kams muzikos autorius Grušas Ričardas. 

 

 10 d. – 50 metų, kai Akmenės rajono Tučių kaime 1950 m. gimė Kultūros paveldo ins-

pekcijos prie LR Seimo vyriausioji juriskonsultantė (1993–1996), Teisės instituto prie Teisingumo 

ministerijos asistentė (1993–1997), Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentė, doktorantė, do-

centė (1994–2004), Europos teisės departamento prie LR Vyriausybės ekspertė (1997–2002), Vil-

niaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė (2002–2003), LR Vyriausybės atstovė-ekspertė Euro-



pos Žmogaus Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete (2003–2004), Europos 

Žmogaus Teisių Teismo teisėja, atstovaujanti Lietuvos Respublikai (2004–2013), Europos Žmogaus 

Teisių Teismo Trijų teisėjų komiteto prezidentė (2009), Europos Žmogaus Teisių Teismo II sky-

riaus viceprezidentė (2011–2013), LR Konstitucinio teismo teisėja (nuo 2014 m.), Europos Tarybos 

ekspertė (nuo 2014 m.), socialinių mokslų daktarė (2000), Mykolo Romerio universiteto Teisės fa-

kulteto Tarptautinės ir ES teisės instituto docentė (nuo 2014 m.), profesorė, mokymo priemonių stu-

dentams ir straipsnių teisės tema autorė Jočienė (Sadauskaitė) Danutė. Baigė 1989 m. Viekšnių 

vidurinę mokyklą. 

 

 12 d. – 105 metai, kai Ramygalos valsčiaus Uliūnų kaime 1915 m. mirė (palaidotas Pane-

vėžio rajono Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje) spaudos bendradarbis, knyg-

nešių rėmėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras 

(1871–1875), Panevėžio rajono Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas (1875–1902), Za-

rasų rajono Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios (1902–1907) ir Panevėžio rajono Ėriškių Švč. Jėzaus 

Vardo bažnyčios altarista (1907–1914), Panevėžio rajono Uliūnų Kristaus Žengimo į Dangų bažny-

čios statytojas, pirmasis klebonas (1914–1915), lenkų-lietuvių kalbų žodyno sudarytojas (1898), Že-

maičių vyskupijos Garbės kanauninkas, Šv. Kazimiero draugijos Garbės narys, beletristas, vertėjas, 

mokslinio ir religinio turinio knygų autorius Balvočius-Gerutis Jonas. Gimė 1842-03-14 Šiaulių 

apskrities Viekšnių valsčiaus Purvėnų kaime. 
 

 12 d. – 10 metų, kai 2010 m. įregistruota Balėnų kaimo bendruomenė. 
 

 14 d. – 45 metai, kai Mažeikių rajono Židikų miestelio kapinėse 1975 m. lankytojams 

atidaryta Marijos Pečkauskaitės koplyčia, rekonstruota pagal architekto Vytauto Landsbergio-

Žemkalnio projektą. 

 

 14 d. – 40 metų, kai Ilinojaus valstijos Cicero mieste (JAV) 1980 m. mirė vienas pirmųjų 

šachmatininkų Mažeikiuose, Lietuvos šachmatų rinktinės narys (nuo 1936 m.), pasaulio olimpiadų 

Miunchene (1936) ir Buenos Airese (1939) dalyvis, Burlingtono geležinkelio bendrovės darbuoto-

jas Čikagoje ir Bostone (1949–1980), JAV šachmatų federacijos meistro vardo nominantas, Šiaurės 

Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmenybių dalyvis Tautvaišas Povilas. Su 

tėvais 1919–1934 m. gyveno Mažeikiuose. Gimė 1916-05-06 Bychovo mieste (Baltarusija).  

 

 15 d. – 75 metai, kai Mažeikių apskrities Žemalės kaime 1945 m. gimė žurnalistas, Ak-

menės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktoriaus pavaduotojas (1975–1979) ir leidinio redaktorius 

(1979–2016), kraštotyrininkas, Lietuvos kraštotyros draugijos Akmenės rajono skyriaus pirminin-

kas (1977–1990), Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, vienas iš Simono Daukanto memorialinio mu-

ziejaus Papilėje įkūrėjų (1986), medalio „Už nuopelnus žurnalistikai“ nominantas (2010), Akmenės 

rajono Garbės pilietis (2016), Akmenės krašto virtualaus enciklopedinio žodyno sudarytojas (2019), 

publicistas, pažintinio pobūdžio knygų autorius Rozga Leopoldas. 

 

 17 d. – 35 metai, kai Kaune 1985 m. mirė (palaidotas Marijampolėje) publicistas, Pamin-

klų apsaugos ir kraštotyros draugijos garbės narys, senos spaudos kolekcininkas (nuo 1908 m.), lei-

dinių „Lietuvos žinios“ ir „Lietuvos ūkininkas“ (1911–1914), „Naujoji Lietuva“ (1916–1917) ko-

rektorius, Krasnodare laikraščio „Kubanės žinios“ redaktorius (1917), Vilniuje žurnalų „Švietimo 

reikalai“ ir „Liaudies ūkis“ korektorius (1919), Vilkaviškio rajono Keturvalakių mokyklos vedėjas 

(1919–1921), Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės mokyklos mokytojas (1921–1922), Šilutės rajo-

no Žemaičių Naumiesčio keturklasės mokyklos mokytojas (1922–1928), Mažeikių rajono Viekšnių 

vidurinės mokyklos lituanistas (1928–1932), Viekšniuose literatūrinių vakarų, saviveiklininkų spek-

taklių, spaudos parodų, blaivybės popiečių organizatorius, Kretingos pranciškonų gimnazijos direk-

torius (1932–1934), Joniškio rajono Žagarės vidurinės mokyklos direktorius (1934–1940), Žagarėje 

spaudos muziejaus įkūrėjas (1935–1940), Prienų rajono Veiverių vidurinės mokyklos direktorius 
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(1940–1941), Druskininkų rajono Leipalingio pradžios mokyklos vedėjas (1941–1945), Marijampo-

lės gimnazijos direktorius (1945–1947), lietuvių periodikos istorijos tyrinėtojas, bibliofilas, nusipel-

nęs kultūros veikėjas, straipsnių apie spaudą autorius Kirlys Jonas. Gimė 1891-01-13 Rokiškio val-

sčiaus Nadiejiškio kaime. 

 

 18 d. – 40 metų, kai Providenso mieste (JAV) 1980 m. mirė pirmosios žemaičių mokslei-

vių ateitininkų stovyklos organizatorius, Mažeikių parapijos vikaras (1935–1940), Židikų Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios klebonas (1940–1944), Židikuose iniciatorius pastatymo koplyčios rašytojai 

Šatrijos Raganai pagal architekto Jono Muloko projektą (1940), pavasarininkų organizacijos Mažei-

kių skyriaus pirmininkas, besislapstančių žydų vaikų gelbėtojas (1941–1944), Liubeko lietuvių karo 

pabėgėlių stovyklos Vokietijoje kapelionas (1946–1950), Providense Šv. Kazimiero lietuvių parapi-

jos vikaras (1952–1963) bei klebonas (1963–1979), Bendrojo Amerikos lietuvių fondo pirmininkas 

(1964–1972), Pasaulio tautų teisuolis (1995), Lietuvių kunigų centro JAV narys, žurnalo „Ateitis“, 

laikraščių „Draugas“ bei „Darbininkas“ bendradarbis Martinkus Vaclovas. Gimė 1909-03-15 Yla-

kių valsčiaus Vaitelių kaime. 

 

 22 d. – 55 metai, kai Mažeikiuose 1965 m. gimė respublikinio „Dainų dainelės“ konkurso 

laureatė (1980, 1982) ir konkurso „Vilniaus bokštai“ jauniausio atlikėjo bei publikos prizo laimėtoja 

(1982), festivalio „Baltijos jaunystė“ originaliausios dainininkės laimėtoja (1987), Mažeikių pionie-

rių namų estradinio ansamblio vadovė (1987–1989), Kauno pučiamųjų orkestro „Ąžuolynas“ artistė 

(1989–1993), festivalio „POP Art-93“ geriausios atlikėjos prizininkė (1993), Mažeikių pop muzikos 

grupės „Sekmadienis“ solistė (nuo 1987 m.), Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos Estradinio 

dainavimo skyriaus vedėja (nuo 1993 m.), A. Kačanausko muzikos mokyklos vaikų grupės „Links-

masis Do“, vaikų šou grupių „Saulės vaikai“ (2000) ir „Caca“ įkūrėja bei vadovė, džiazo vokalistė, 

vokalo pedagogė, dainų autorė Miliauskaitė Jūratė. 

 

 23 d. – 110 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Paviliotės kaime 1910 m. gimė 

Mažeikių apskrities Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1938–1941), Šiaulių rajono 

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kapelionas (1941–1944), Mažeikių apskrities Viekšnių Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras (1944–1947), Šilalės rajono Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios 

klebonas (1947–1949), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altarista (1956–1960), Telšių rajono 

Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios klebonas (1960–1964), Telšių katedros vikaras (1964 m. 

keturis mėnesius), Mažeikių rajono Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios altarista (1964–1965), Ši-

lalės rajono Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios klebonas (1965–1967), Skuodo rajono 

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios altarista (1967–1991), atsiminimų 

apie rašytoją, pedagogę, vertėją Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą autorius (1978), Sibiro trem-

tinys Arlauskas Klemensas. Mirė 1991-12-30 Skuodo rajono Ylakių miestelyje, palaidotas Ylakių 

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios šventoriuje. Romoje 2000-05-07 Popiežius 

Jonas Paulius II paskelbė Lietuvos kankiniu. 

 

 23 d. – 60 metų, kai Akmenės rajono Degimų kaime 1960 m. gimė fizikas, Mažeikių rajo-

no Pievėnų 8-metės mokyklos mokytojas (1982–1985), Mažeikių rajono Židikų M. Pečkauskaitės 

vidurinės mokyklos direktorius (1985–1990), Lietuvos, Rusijos ir Bulgarijos BĮ „Fianitas“ direkto-

riaus pavaduotojas komercijai (1990–1994), Lietuvos ir JAV BĮ „Kava“ prekybos reikalų vedėjas 

(1994–1997), UAB „Topselis“ direktorius (1997–1998), jėgos trikovės „Žalgirio“ draugijos Lietu-

vos čempionas (1982), UAB „Rekolas“ vadybininkas (1999–2007), Mažeikių rajono savivaldybės 

tarybos narys (2007–2008), Lietuvos jėgos trikovės federacijos viceprezidentas Perminas Paulius. 

 

 26 d. – 30 metų, kai 1990 m. įregistruota UAB „Roventa“ – pirmoji kabelinė televizija 

Mažeikiuose. Bendrovė yra Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos bei Lietuvos regiono kabeli-

nės televizijos tinklo narė.  
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GRUODIS  
 

 2 d. – 35 metai, kai mieste 1985 m. įkurtas Mažeikių centrinės bibliotekos filialas Nr. 3 

(nuo 1999 m. pavadintas Naftininkų filialu). 

 

 2 d. – 10 metų, kai Mažeikiuose 2010 m. įregistruotas sportinio dažasvydžio klubas „13 

rajonas“, priklausantis NVO asociacijai. 

 

  3 d. – 155 metai, kai Šiaulių rajono Žarėnų-Latvelių kaime 1865 m. gimė slaptų mokyklų 

mokytojas ir lietuviškos spaudos platintojas, Kauno rajono Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Te-

resės bažnyčios (1890–1893) ir Klaipėdos rajono Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažny-

čios vikaras (1893–1895), Alšvango (dabar Alsunga, Kuldingos rajonas Latvijoje) bažnyčios vika-

ras (1895–1897), Telšių rajono Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios altarista (1897–1900), Anykščių 

rajono Raguvėlės Šv. Stepono bažnyčios (1900–1906) ir Jonavos rajono Kulvos Švč. Mergelės Ma-

rijos bažnyčios filialistas (1906–1910), Kėdainių rajono Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo baž-

nyčios kuratas (1910–1913), Mažeikių rajono Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios kuratas bei 

kunigas filialistas (1913–1916), lietuvių karo pabėgėlių šelpėjas, dvasininkas Aleksandrovske, Ta-

ganroge ir Staroje Rusoje (1916–1922), lietuvių karo pabėgėlių šelpėjas, Kretingos rajono Mikoliš-

kių Šv. Juozapo bažnyčios kuratas (1922–1924), Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios altarista ir viduri-

nės mokyklos vokiečių kalbos mokytojas (1924–1927), Lietuvos mylėtojų draugijos narys, spaudos 

bendradarbis Narkevičius (Norkus) Julius. Mirė 1929-12-03 Sedoje, palaidotas Mažeikių rajono 

Grūstės kapinėse.  

 

 4 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2005 m. mirė istorikas, Mažeikių ra-

jono Šerkšnėnų pradinės mokyklos mokytojas (1947–1949), Akmenės rajono Viekšnių vidurinės 

mokyklos istorijos mokytojas (1949–1950, 1979–1995), Akmenės rajono Viekšnių vidurinės moky-

klos direktorius (1950–1979), LR nusipelnęs mokytojas (1973), Viekšniuose Lietuvos aviacijos pra-

dininko Aleksandro Griškevičiaus memorialinio muziejaus įkūrėjas ir vadovas (1981–1999), Lietu-

vos garbės kraštotyrininkas (1991), Biržiškų draugijos ir Vilniaus universiteto Biržiškų komisijos 

narys Gedvilas Algirdas. Gimė 1927-04-01 Mažeikiuose. 

 

 4 d. – 15 metų, kai Mažeikių rajono Viekšnių mieste 2005 m. mirė agronomas, Akmenės 

rajono Viekšnių mechanizacijos mokyklos Nr. 7 dėstytojas (1963, 1967–1969), kraštotyrininkas, 

Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Akmenės rajono skyriaus tarybos narys, vienas iš Kari-

nės šlovės muziejus Viekšnių proftechnikos mokykloje steigėjų (1978), Viekšnių proftechnikos mo-

kyklos pradinio karinio rengimo vadovas ((1969–1980, 1984–1989), Viekšnių kaimo vidurinės pro-

fesinės technikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas auklėjamajam darbui (1980–1984), Mažeikių 

politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus darbų ir civilinės saugos inžinierius Grigas Antanas. 

Gimė 1942-10-23 Akmenės rajono Kegrių kaime.  

 

 6 d. – 135 metai, kai Tukumo apskrities Jaunaucės valsčiaus Miltikių kaime 1885 m. gi-

mė teisininkas, Kauno apygardos teismo narys (1921–1924), Kauno apygardos teismo advokatas 

(1924), vyresnysis notaras (1926–1928), Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorijos teisminių bylų 

tvarkytojas (nuo 1937 m.), Kauno valstybinės centrinės bibliotekos bibliotekininkas (1944–1947), 

Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas (nuo 1952 m.), konsistorijos pirmininkas (1955–1970), liute-

ronų bažnyčios garbės senjoras (1970), bibliofilas, knygų apie teisę ir pedagogikos istoriją, straips-

nių apie asmenines bibliotekas ir senus kūrinius autorius, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, 

Burkevičius Vilhelmas Žanas. Mirė 1971-03-08 Kaune, palaidotas Mažeikiuose. 

 

 7 d. – 60 metų, kai Čikagoje (JAV) 1960 m. mirė dailininkas grafikas, dailininkų grupės 

„Forma“ narys (nuo 1933 m.), Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1938), Kauno Taikomosios 

dailės instituto ir Vilniaus dailės akademijos dėstytojas (1942–1944), žurnalo „Mintis“ Dailės sky-

http://www.mke.lt/Gr%C5%ABst%C4%97s_kapin%C4%97s
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riaus redaktorius (1946 ), knygų iliustratorius, spaudos bendradarbis, publicistas bei meno kritikas 

Augius-Augustinavičius Paulius. Gimė 1909-09-02 Plungės valsčiaus Gečaičių kaime. Mokėsi 

1921–1925 m. Sedos vidurinėje mokykloje. 

 

 7 d. – 55 metai, kai Niujorke 1965 m. mirė (palaikai perlaidoti 1996 m. Kauno Petrašiūnų 

kapinėse) vienas iš žymiausių 1905 m. tautinės revoliucijos Lietuvoje veikėjų, politinių demonstra-

cijų prieš caro valdžią rengėjas (1905), politinis kalinys (1907–1912), tremtinys, LR Steigiamojo 

(1920–1922) ir II-ojo (1923–1926) bei III-ojo (1926–1927) Seimų narys, Žemės ūkio rūmų Finansų 

ir atskaitomybės skyriaus vedėjas (1926), Šiaulių ir Mažeikių savivaldybių darbuotojas, Vyriausiojo 

Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIKo) finansų komisijos pirmininkas (1943), Tautos fondo valdy-

tojas (1945–1949), spaudos bendradarbis, publicistas, vertėjas, žymus oratorius Bielinis Kipras. 

Gimė 1883-09-26 Biržų apskrities Radviliškio valsčiaus Purviškių kaime.  
 

  7 d. – 10 metų, kai mieste 2010 m. įregistruotas Mažeikių labdaros ir paramos fondas 

„G vaikų pasaulis“, esantis NVO narys. 
 

 8 d. – 110 metų, kai Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus Dapšių kaime 1910 m. gimė 

Kauno miesto burmistras (1942–1944), Kanadoje Lietuvių tautinės sąjungos steigėjas (1949), Ka-

nados lietuvių bendruomenės laikinojo organizacinio komiteto pirmininkas (1952), Kanados lietu-

vių bendruomenės tarybos narys, Monrealyje Kultūros fondo įgaliotinis, Kanadoje Mindaugo šaulių 

kuopos garbės teismo pirmininkas (1969–1975), teisininkas Kęsgaila-Kenstavičius Steponas. Mirė 

1977-09-29 Kanadoje. 
 

 12 d. – 5 metai, kai Paryžiuje 2015 m. mirė vienas ryškiausių lietuvių išeivijos meninin-

kų, tapytojas grafikas, skulptorius, koliažų, graviūrų ir lino raižinių kūrėjas Gailius Pranas. Gimė 

1928-01-22 Mažeikiuose. 
 

 13 d. – 25 metai, kai Kaune 1995 m. mirė (palaidotas Romainių kapinėse) Lietuvos ka-

riuomenės karininkas, Kauno radijo gamyklos darbininkas (1960–1968), dimisijos majoras (1991), 

Aklųjų draugijos Kauno kombinato inžinierius technologas, tremtinys Mažonas Kazys. Gimė 

1913-02-28 Mažeikių apskrities Pumpurų kaime. 
 

 15 d. – 130 metų, kai Telšių apskrities Židikų valsčiaus Pikelių miestelyje 1890 m. gimė 

Valstybės teatro solistė (1920–1930), režisieriaus Juozo Vaičkaus įkurto „Skrajojamojo“ teatro ak-

torė Vaičkienė (Grikšaitė) Morta. Mirė 1977-02-03 Mažeikiuose, palaidota Tirkšlių kapinėse. 

 

 16 d. – 125 metai, kai Kupiškio rajono Lopinių dvare 1895 m. gimė keramikos dėstymo 

metodinės programos sudarytojas, Kalvarijos vidurinės mokyklos (1919–1920), Marijampolės rea-

linės gimnazijos (1920–1922), Viekšnių vidurinės mokyklos mokytojas (1922–1927), keramikos 

dirbtuvių įkūrėjas Viekšniuose, Mažeikių gimnazijos paišybos mokytojas (1928–1931), Mažeikių 

keramikos mokyklos įsteigėjas (1930), Kauno meno mokyklos dėstytojas (1931–1940) ir pirmasis 

Keramikos studijos vedėjas (1931–1934), Kauno 1-osios amatų mokyklos mokytojas (1935–1940), 

keramikos technologas (1934–1940), Sibiro tremtinys, Akmenės rajono Dabikinės vaikų namų auk-

lėtojas (1948), Akmenės vidurinės mokyklos mokytojas (1948–1965), Lietuvos šaulių sąjungos na-

rys, redukcinės glazūros diegėjas Lietuvoje, daugelio dailės parodų ir konkursų organizatorius, ke-

ramikas Brazdžius Pranas. Mirė 1980-10-22 Akmenėje, palaidotas miesto kapinėse. 

 

 18 d. – 95 metai, kai Kaune 1925 m. gimė chemikė, Chemijos ir chemijos technologijos 

instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė (1951–1965), technikos mokslų daktarė (1962), daugia-

sluoksnių ir keraminių dangų sektoriaus vyresnioji mokslinė bendradarbė (1965–1981), galvanote-

chninės laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė (1981–1988), mokslinių straipsnių bendraau-

torė Mikailienė (Ganusevičiūtė) Eugenija. Baigė 1942 m. Mažeikių gimnaziją. Mirė 2012-01-03.  
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 20 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose 1930 m. gimė chemikas, Mažeikių apskrities Sedos vi-

durinės mokyklos mokytojas (1949–1950), VU Chemijos fakulteto Fizikinės chemijos katedros vy-

resnysis laborantas (1953–1955), Chemijos ir cheminės technologijos instituto jaunesnysis moksli-

nis bendradarbis (1958–1962) ir vyresnysis mokslinis bendradarbis (1962–1965), Techninių-ekono-

minių tyrimų ir informacijos sektoriaus vadovas (1965–1977), Bristolio (Anglija) universiteto Fizi-

kinės chemijos katedros stažuotojas (1969–1970), Chemijos ir cheminės technologijos instituto di-

rektoriaus pavaduotojas mokslo reikalams (1975–1992), Fizikinės-cheminės analizės laboratorijos 

vadovas (1977–1993), habilituotas fizinių mokslų daktaras (1972), Lietuvos valstybinės mokslo ir 

technikos premijos laureatas (1977), Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1980), KTU gamtos mo-

kslų profesorius (1993), Chemijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis (1993–2000), žur-

nalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys (1990–2000), dviejų monografijų bendraautorius Poškus 

Dionizas. Mirė 2005-08-14 Vilniuje. 

 

 21 d. – 70 metų, kai Mažeikių rajono Laižuvos miestelyje 1950 m. mirė provizoriaus pa-

dėjėjas Rusijos vaistinėse (1899–1905), Žagarėje revoliucinio judėjimo dalyvis (1905), Anykščių 

rajono Kavarsko mieste nuosavos vaistinės vaistininkas (1906–1915), Lietuvių katalikų blaivybės 

draugijos Kavarsko skyriaus valdybos pirmininkas (1912–1913), Žagarės mieste išsinuomotos vais-

tinės tarnautojas (1926–1931), Mažeikių rajono Laižuvos miestelio privačios vaistinės vaistininkas 

(1931–1940) ir nacionalizuotos vaistinės vedėjas (1940–1950), lietuviškos spaudos bendradarbis 

Kaikaris Antanas. Gimė 1878-01-04 Joniškio apskrities Žagarės valsčiaus Bandorių kaime. 

 

 22 d. – 25 metai, kai Vilniuje 1995 m. mirė chemikė, vaistinės provizorė (1958), Onkolo-

gijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė (1958–1965) ir vyresnioji mokslinė bendradarbė 

(1965–1995), chemijos mokslų daktarė, mokslinių straipsnių ir išradimų bendraautorė Džiūvienė 

(Klibavičiūtė) Ona Danutė. Gimė 1934-07-26 Mažeikių rajono Sedos mieste. 

 

 27 d. – 205 metai, kai Telšių apskrities Židikų valsčiaus Kukių kaime 1815 m. gimė ak-

meninių ir memorialinių paminklų meistras, akmentašys, skulptorius, garsus liaudies menininkas 

Gailevičius Steponas Jonas. Mirė 1885-05-25 Ukrinuose, palaidotas kaimo kapinėse. 
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